AMENDEMENT
Onderwerp: Perspectiefnota 2014-2017
De raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 26 juni 2013

Naar aanleiding van het raadsvoorstel Perspectiefnota 2014-2017 behorende bij agendapunt 7
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat
-

de gemeente noodgedwongen moet bezuinigen door o.a. de crisis en de voorgenomen
bezuinigen van het Rijk

-

bezuinigingen zo weinig mogelijk invloed moeten hebben op de leefbaarheid van de kernen in
onze gemeente

-

bezuinigingen zo minimaal mogelijk moeten worden afgewenteld op de inwoners

-

de stijging voor OZB fors beperkt moet worden ten opzichte van het collegevoorstel

Besluit
I.

De Perspectiefnota, de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten en
bezuinigingsvoorstellen en het meerjarendekkingsplan, worden aangepast en aangevuld met
de hiernavolgende punten en conform de bijlage bij dit amendement:
a. door samenwerking een voordeel te behalen in de uitgaven voor het beheer van openbaar groen
waarbij de huidige uitgangspunten van beleid gehandhaafd blijven;
b. verenigingen en organisaties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, het begeleiden van
bepaalde doelgroepen en die een wezenlijke bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente,
worden ontzien in het subsidie beleid, cq zij kunnen voor meer subsidie in aanmerking komen
c. een reserve realiseren voor noodzakelijke onverwachte uitgaven (op velden, buiten regulier
onderhoud) voor voetbalverenigingen die niet door de verenigingen zelf kunnen worden
opgebracht
d. facilitairsponsor te blijven van Dijkensport
e. een (incidenteel) budget op te nemen voor aanleg van glasvezel voor bedrijven terreinen
f. het bedrag voor nieuw beleid met € 100.000,00 te verlagen waardoor er € 50.000,00 resteert
g. de vermindering van de legeskosten met € 50.000,00 te verminderen in verband met verwachte
leges voor het Leeuwse Veld.
h. te anticiperen op de mogelijkheden om leerlingenvervoer alleen toegankelijk te maken voor
kinderen met een beperking.
i. het budget voor stichting VoorMekaar jaarlijks met 10.000,00 cumulatief taakstellend te
verlagen, voor het onderdeel jongerenwerk.
j. het budget voor de wegenlegger verwijderen conform het amendement van 2013
k. geen lokale detailhandelsvisie uit te voeren.
l. het beeldenplan schrappen uit het beleid
m. een reservering voor de Rekenkamer van € 20.000,00 handhaven maar geen structurele bijdrage
meer toevoegen
n. verkooppunt RBT/irischeque opheffen

o. de verkiezingsavond in eigen beheer organiseren
p. onderhoud van de drie gemeentelijke rotondes laten sponsoren
q. onderzoeken of een alternatieve afschrijving mogelijk is voor investeringen in het grondbeleid en
voortaan rekening te houden met een restwaarde van maatschappelijke zaken
r. de OZB verhoging terug te brengen naar maximaal 1% per jaar
s. besparing op Persoonsgebonden budget en opleiding
t. eerste half uur overwerk personeel niet meetellen.

II. Het college opdracht te verstrekken om de programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 20152017 op te stellen conform de Perspectiefnota waarin de aanvullingen en wijzigingen uit dit
amendement zijn verwerkt.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Ans Mol van de Camp namens FD West Maas en Waal
Ton de Vree namens FD West Maas en Waal
Johan van de Hurk namens Partij Beneden Leeuwen
Sander Bos namens VVD

