BIJLAGE 6 – SPELREGELS AMENDEMENTEN
Aanleiding
Voor een sluitende meerjarenbegroting is het nodig om structurele bezuinigingen door te voeren. De
hoogte van die structurele bezuinigingen wordt bepaald door het tekort zoals dat staat gepresenteerd
in het meerjarenperspectief in de inleiding van het raadsvoorstel.
Startsituatie
Het college heeft alle ingediende bezuinigingsvoorstellen gesorteerd volgens het door uw raad
vastgestelde afwegingskader. Dit ziet u terug in bijlage 2 (‘groslijst bezuinigingen’). Hoe hoger de
score op het afwegingskader, hoe ‘makkelijker’ de bezuiniging is en hoe hoger de bezuiniging op de
lijst staat. Vervolgens hebben we gekeken bij welke bezuiniging het benodigde structurele bedrag is
bereikt. Daar hebben we een rode streep getrokken. Alle voorstellen die nodig zijn om een sluitende
meerjarenbegroting vast te stellen in 2024 staan boven de rode streep. De voorstellen die niet nodig
zijn, staan eronder.
Door het honoreren van nieuw structureel beleid (eveneens in bijlage 2) moet de rode streep in de lijst
naar beneden tot het nieuwe benodigde bedrag bereikt is.
Amendementen
Er kunnen voorstellen boven de rode streep staan, die u niet wilt kiezen. Via amendementen kunt u
aangeven welk voorstel van boven de rode streep u wilt schrappen. Om een sluitende
meerjarenbegroting te realiseren, dient een amendement altijd voorzien te zijn van een sluitend
dekkingsvoorstel. Daartoe heeft u twee mogelijkheden.
Optie 1 – Vervangen door een of meerdere andere bezuinigingsvoorstellen
U kunt als dekkingsvoorstel een of meerdere bezuinigingsvoorstellen van onder de rode streep
opvoeren als dekking. De structurele effecten staan aangegeven, waardoor het eenvoudig te
berekenen is hoeveel voorstellen nodig zijn om het voorstel boven de streep te vervangen.
Optie 2 – Vervangen door een verhoging van de OZB
In onderstaande tabel geven wij aan wat de financiële effecten zijn van een verhoging van de OZB.
Voor verschillende percentages staat opgenomen hoeveel de structurele extra opbrengst daarvan is.
Deze extra opbrengst kunt u gebruiken als dekkingsvoorstel in uw amendement.
Percentuele verhoging

Structurele extra inkomsten

1%
3%
5%
7%
10%
20%
Optie 3 – Eigen bezuinigingsvoorstellen

€
€
€
€
€
€

134.375
403.125
671.875
940.625
1.343.750
2.687.500

Effect op gemiddelde OZBaanslag (390 euro)
€ 3,90
€ 11,70
€ 19,50
€ 27,30
€ 39
€ 78
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U kunt als dekkingsvoorstel ook een eigen bezuiniging inbrengen, mét financiële onderbouwing. Om
irreële en onhaalbare voorstellen uit te sluiten verzoeken wij om dergelijke bezuinigingsvoorstellen
uiterlijk 29 oktober kenbaar te maken bij de griffie. De ambtelijke organisatie kan de
bezuinigingsvoorstellen dan doorrekenen en beoordelen.

