Amendement nr. 1

AMENDEMENT VVD en FD West Maas en Waal

Onderwerp: Perspectiefnota 2016-2019
De raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 9 juli 2015
Naar aanleiding van het raadsvoorstel perspectiefnota 2016-2019 behorende bij agendapunt 7
De Raad,
overwegende dat
 De medewerkers van West Maas en Waal zich het hele jaar inzetten voor onze gemeente.
 Daarvoor op dit moment geen extra waardering meer voor beschikbaar is.
 Deze waardering wel wil laten blijken.
 Het coalitieakkoord een aantal belangrijk zichtbare knooppunten in West Maas en Waal
benoemd.
 Het college inmiddels meer inzicht heeft gekregen in de uitwerking van deze knooppunten.
 De raad graag inzichtelijk krijgt welke kosten hiervoor gereserveerd zullen moeten worden
de komende jaren.
I. Besluit in de Perspectiefnota 2016 – 2019 aanvullend op te nemen dat het personeel een
kerspakket ontvangt en de kosten worden gedekt uit de algemene middelen;
II. Verzoekt het college in de Programmabegroting 2016 – 2019 de PM posten voor de realisatie
MFA Alphen, MFA Maasbommel, de inrichting Dorpsplein Wamel en herinrichting de Peel in
Beneden-Leeuwen in te vullen. Voor de MFA’s kunnen de gelden gehaald worden uit de reserve
leefbaarheid en de stelpost Accommodatiebeleid. Voor het Dorpsplein Wamel en herinrichting van
de Peel in Beneden-Leeuwen kunnen de gelden uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen komen.
Het college kan pas uitvoering geven aan deze investeringsbudgetten, als de gemeenteraad daartoe
een apart besluit heeft genomen op basis van een raadsvoorstel.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Ad I: Per abuis is in de vorige begroting het budget voor kerstpakketten voor de medewerkers van
de gemeente West Maas en Waal komen te vervallen. De raad is van mening dat de kerstpakketten
een blijk van waardering zijn voor de medewerkers die zich het gehele jaar inzetten voor de
gemeente.
Ad II: In het coalitieakkoord 2014-2018 worden zowel de MFA’s aan de Maaskant als ook het
dorpsplein in Wamel en de Peel in Beneden-Leeuwen genoemd. Deze belangrijke zichtbare
knooppunten zijn onderdeel van de leefbaarheid in onze dorpen. Nu de onderzoeken lopen en er
vorderingen gemaakt worden, vraagt de raad het college om de verschillende kostenposten in te
vullen. De nadere wetenschap die inmiddels verkregen is met betrekking tot de verschillende
projecten dient hierbij als basis te dienen.
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