
  

 
 

 

Amendement 
 
Onderwerp: kaders ombuigingen 

 
De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 20 mei 2019, behandelend agendapunt 13 met als 
onderwerp: kaders ombuigingen. 
 
 
Constaterende dat:  

 Er op 4 april een presenatie is geweest inzake ombuigingen 

 Dat daar vastgesteld is dat er een tekort is in 2022 van incidenteel 6,8 miljoen euro structureel 430.000 euro 

 De totale Algemene Reserve omlaag bijgesteld zal moeten worden 

 De bovenstaande punten gevolgen heeft voor het weerstandsvermogen van de gemeente en daarmee 
eventuele financiële tegenslagen in de toekomst slechter kan worden opvangen; 

 Dat de huidige tekorten grotendeels tgv zijn van de jeugdzorg. 
 

Overwegende dat:  

 Het college een voorstel gedaan heeft de incidentele en structurele posten weg te bezuinigen in de periode 
van nu tot het jaar 2022 

 Dat tgv deze stategie er geen saldo is aan het einde van het jaar 2022  

 Dat er ook komende periode meerdere onzekerheden zijn zoals bijvoorbeeld de bijdrage van de 
rijksoverheid (acres), de grootte van extra bijdrage voor jeugdzorg,  overdracht wegen (HHNK)  en 
negatieve financien rond PM posten 

 Dat er een gerede kans bestaat dat de genoemde structurele bezuiniging te klein is 

 Dat er bij het aantreden van een nieuw college geen budget beschikbaar is (of zelfs een tekort) 
 
Besluit: 

1. Het te dekken tekort vast te stellen op minimaal € 430.000 structureel en € 6.800.000 incidenteel; 
 

 
te wijzigen in: 

 
1. Het te ombuigen structurele bedrag vast te stellen op € 1.000.000 structureel en € 6.800.000 incidenteel; 

 
Tevens het toevoegen en wijzigen van de volgende kaders: 
 
Het beperken van de uitgaven onderzoeken op de onderstaande terreinen: 

 Sociaal domein, met prioriteit op jeugdzorg; 

 Gronden, voorzieningen en gebouwen afstoten die geen positief resultaat laten zien op de balans; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekend door: 

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) …………………………………………. 

CDA …………………………………………. 

PvdA/GroenLinks …………………………………………. 

VVD …………………………………………. 

Gemeente Belangen Stedebroec (GBS) …………………………………………. 

Onafhankelijke Partij (OP) …………………………………………. 

 


