
 
 
 
 

Amendement op de motie aanscherping CWP 
 
De Raad, in vergadering bijeen op 5 maart 2019, 
Gelezen de motie van de PvdA, CDA, VVD en Groen Links, strekkend tot aanpassing van het 
College werkprogramma (CWP), 
 
Overwegende dat  

- Dat de begroting 2019 vermeld dat de structurele exploitatieruimte in de meest 
risicovolle categorie is ingedeeld 

- Dat dit eveneens in 2018 het geval was 
- Dat de toelichtende tekst in 2018 aangaf dat SV vanaf 2019 weer in de minst 

risicovolle categorie zou vallen, maar dat dit niet is gebeurd 
- Dat de tekst in de begroting 2019 dezelfde verwachting vermeld, waaraan derhalve 

weinig waarde kan worden gehecht, mede gelet op het gegeven dat de genoemde 
verwachting bij het opstellen van de begroting 2019 niet is waargemaakt 

- Dat de motie van de coalitiepartijen voor de in deze motie genoemde bedragen geen 
concrete dekking vermeld, anders dan putting uit de algemene middelen 

- Dat dit een onwenselijk is, mede gelet op de mores om moties, c.q. raadsvoorstellen 
die financiële consequenties hebben, van een dekkingsvoorstel te voorzien 

- Dat de voorgestelde tekst wijziging in het CWP op het gebied van het sociaal domein 
mogelijk tot mindere bijstandsuitgaven kunnen leiden, hetgeen wenselijk is vanwege 
de verwachte tekorten binnen het sociaal domein 

- Dat een toekomstbestendig gericht begrotingsbeleid het algemeen belang dient en  
het daarom onverantwoord is de algemene reserve zonder dat er daarvoor een 
absolute noodzaak is, te laten dalen 

- Dat t.b.v. het CWP in 2019 reeds eerder 250.000 euro aan de algemene middelen is 
onttrokken 

 
Wijzigt de tekst in de motie van de coalitie partijen als volgt: 
 
Ad 3) Werk maken van werk  
 
Om dit te realiseren is er reeds een bedrag gebudgetteerd in 2019 van € 100.000. Voor de periode 
2020/2021/2022 wordt bovendien een bedrag van in totaal € 150.000 vrij gemaakt.  
Daarvan is jaarlijks 25.000 euro te dekken uit het budget dat bedoeld is om aan de ambities uit het 
CWP voor het aardgasloos bouwen bij te dragen (pag 26 begroting 2019) en voor 15.000 euro uit 
de ambities rond duurzaamheid doelstellingen. De resterende 10.000 euro wordt jaarlijks 
onttrokken aan de extra injectie voor Cultuur met 10.000 euro. 
 
Eenmalige intensivering Re-integratie uitkeringsgerechtigden  
In 2019 is er reeds een bedrag gebudgetteerd van € 100.000. Voor de periode 2020/2021/2022 
wordt bovendien een bedrag van in totaal € 150.000 vrij gemaakt. Daarvan is 25.000 euro te dekken 
uit het budget dat bedoeld is om aan de ambities uit het CWP voor het aardgasloos bouwen bij te 
dragen (pag 26 begroting 2019) en voor 15.000 euro uit de ambitiesrond duurzaamheid 

Afgewezen, de griffier 



 
doelstellingen. De resterende 10.000 euro wordt jaarlijks onttrokken uit de extra injectie voor 
Cultuur met 10.000 euro. 
 
4) Kwaliteitsverbetering openbare ruimte  
- Voorstel wijziging tekst CWP toevoegen nieuwe alinea pag. 13 onder kopje ‘Wat mag het 
kosten?’:  
‘Kwalitatief goed onderhouden openbare ruimte’  
De € 150.000,- incidenteel voor een extra impuls wordt middels een begrotingswijziging doorgevoerd 
in de begroting 2019. Het extra geld wordt gevonden door uitfasering van het duurzaamheids 
budget waarvoor volgens pag 13 van het CWP 450.000 euro is uitgetrokken voor de jaren 2019 t/m 
2022. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie Streekbelangen 


