
 

 

 1 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 18 juni 2020 

Registratienummer : 2020/089 

Portefeuillehouder : n.v.t.  

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Raadswerkgroep financieel evenwicht West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Instellen raadswerkgroep financieel evenwicht West Betuwe en aanwijzing leden 

 

Beslispunten 

1. Instellen van de raadswerkgroep financieel evenwicht West Betuwe 

2. Aanwijzing leden in de raadswerkgroep financieel evenwicht West Betuwe: 

a. Ashley Karsemeijer (raadslid D66), tevens voorzitter 

b. Dittie van Zee (raadslid CDA) 

c. Jos Rietbergen (burgerlid VWB) 

d. Hans Daudeij (raadslid DB) 

e. Emile Bode (burgerlid LLB) 

f. Jur van der Lecq (raadslid GL) 

g. Henk de Jong (burgerlid PvdA) 

h. Lourens van Bruchem (raadslid SGP) 

i. Gert-Jan van Ochten (raadslid VVD) 

j. Martha Kool (raadslid CU) 

 

Inleiding 

Onlangs is door het college de informatienota “West Betuwe financieel in evenwicht’ (IN061) aan de 

raad gezonden. Deze brief is via de lijst van ingeklomen stukken ter behandeling aangeboden aan de 

Auditcommissie. Deze heeft over deze notitie gesproken in haar vergadering van 11 mei jl. Uit de 

notitie blijkt dat de gemeente, bij ongewijzigd beleid, financieel voor een fors structureel tekort staat in 

de komende jaren. Een tekort dat bij de aanpak ervan wellicht zal vragen om zeer ingrijpende 

maatregelen. 

 

Het College heeft hiervoor een speciale projectgroep in het leven geroepen, onder leiding van een 

projectmanager. Uit de toelichting van de projectmanager aan de auditcommissie op het proces zoals 

dat nu door het college is opgestart, bleek dat er behoefte is aan een werkgroep vanuit de raad die -in 

eerste aanleg-  mee gaat denken over het opstellen van een afwegingskader. Dit afwegingskader zal 

dan gebruikt worden om (bezuinigings)voorstellen te kunnen wegen. 

 

De auditcommissie heeft het initiatief genomen deze werkgroep te organiseren. Tijdens de 

raadsvergadering van 26 mei jl. heeft de voorzitter van de auditcommissie dit ook toegelicht, en elke 

fractie verzocht een lid voor deze werkgroep aan te wijzen. Dit voorstel heeft tot doel de instelling van 

deze werkgroep te formaliseren, zoals in de vergadering op 26 mei ook is aangekondigd. 
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Besluitgeschiedenis 

Dit is de eerste raadswerkgroep financieel evenwicht WB, er is dus geen besluitgeschiedenis. 

 

Beoogd effect 

Met de instelling van de raadswerkgroep financieel evenwicht, de raad vanaf het begin betrekken bij 

het ontwikkelen van een afwegingskader. Zodra dit afwegingskader is geformaliseerd, zal de 

werkgroep zich beraden op een verdere rol in het proces naar het opstellen van een structureel 

sluitende begroting in november van dit jaar. 

 

Argumenten 

1.1 Instelling raadswerkgroep 

De in te stellen raadswerkgroep financieel evenwicht zal vanuit uw gemeenteraad meedenken met  het 

college van burgemeester en wethouders die verantwoordelijk is voor het aanbieden van een 

ontwerpbegroting en meerjarenraming aan uw gemeenteraad.  

In het proces zoals dat nu door het college is geformuleerd, volgend op de informatienota ‘Wet Betuwe 

financieel in evenwicht’, is dat in eerste aanleg het opstellen van een afwegingskader, waaraan alle 

beleidsvoorstellen en ombuigingsvoorstellen kunnen worden getoetst om te komen tot een meerjarige 

sluitende begroting. Wellicht zal de raadswerkgroep in het vervolg worden betrokken bij de inrichting 

van het proces richting de begroting. 

 

1.2 Afwegingskader 
Een afwegingskader brengt alle aspecten die met een ombuigingsvoorstel op een gestructureerde 
manier in beeld. Dit om de gemeenteraad van de relevante informatie te voorzien die zij nodig 
heeft om de politieke discussie en besluitvorming over die ombuigingsvoorstellen goed te kunnen 
voeren.  
Een deel van deze informatie is feitelijk van aard en is nodig om als besluitvormer een compleet 
overzicht te krijgen. Een ander deel is inhoudelijk en omschrijft de relatie tussen het 
ombuigingsvoorstel, de strategische keuzes en het ambitieniveau van de gemeente.  
De waardering van die relatie is onderdeel van genoemde politieke discussie en besluitvorming. 
 
Het afwegingskader zal uiteindelijk vanuit de werkgroep, ondersteund door de griffie, ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd op 7 juli a.s. 

 

2.1 Aanwijzing leden in de raadswerkgroep 

Iedere fractie is gevraagd om deel te nemen met een raadslid of een burgerlid in deze 

raadswerkgroep. Hieraan is door alle fractie gehoor gegeven en hebben vervolgens een lid 

aangedragen voor deze raadswerkgroep. 

 

2.2 Ambtelijke ondersteuning en secretariaat 

De raadswerkgroep financieel evenwicht zal ambtelijk worden ondersteund en begeleid door de 

griffie. 

 

Kanttekeningen 

- 



 

 

 3 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

De burgerleden die zijn aangewezen in deze raadswerkgroep ontvangen voor het bijwonen van de 

vergaderingen van deze werkgroep de gebruikelijke “commissievergoeding”. Dat zal leiden tot 

beperkte meerkosten op het budget “commissievergoeding”. 

 

Uitvoering 

- 

 

Planning 

De planning is erop gericht om het afwegingskader te laten vaststellen door uw gemeenteraad in de 

vergadering van 7 juli 2020. Daarna zal dit afwegingskader gebruikt gaan worden om de 

beleidsvoornemens en/of bezuinigingsvoorstellen te wegen en te toetsen. 

 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

De instelling van de raadswerkgroep financieel evenwicht West Betuwe zal worden gepubliceerd op de 

website van de gemeenteraad West Betuwe. 

 

Juridische zaken 

Voor alle taken en activiteiten brengt de gemeenteraad jaarlijks op de begroting bedragen aan die hij 

daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden 

(Gemeentewet artikel 189 lid 1). De gemeenteraad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is 

(Gemeentewet artikel 189 lid 2), hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk kan worden gemaakt dat 

het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Het college van 

burgemeester en wethouders biedt jaarlijks de raad een ontwerp begroting met toelichting en 

meerjarenraming aan ter vaststelling (Gemeentewet artikel 190 lid 1). De raad stelt de begroting vast 

in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient (Gemeentewet artikel 191 lid 1). 

 

De gemeenteraad van West Betuwe 

De griffier,    de voorzitter van de auditcommissie, 

Hans van der Graaff   Ashley Karsemeijer 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de auditcommissie; 

 

gelet op het advies vanuit de Auditcommissie van 11 mei 2020 en 11 juni 2020; 

 

besluit: 

 

1. tot het instellen van de raadswerkgroep financieel evenwicht West Betuwe; 

2. tot aanwijzing van leden in de raadswerkgroep financieel evenwicht West Betuwe:  

a. Ashley Karsemeijer (raadslid D66), tevens voorzitter 

b. Dittie van Zee (raadslid CDA) 

c. Jos Rietbergen (burgerlid VWB) 

d. Hans Daudeij (raadslid DB) 

e. Emile Bode (burgerlid LLB) 

f. Jur van der Lecq (raadslid GL) 

g. Henk de Jong (burgerlid PvdA) 

h. Lourens van Bruchem (raadslid SGP) 

i. Gert-Jan van Ochten (raadslid VVD) 

j. Martha Kool (raadslid CU) 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 juni 2020, nummer 2020/089 

 

de griffier,        de voorzitter, 

Hans van der Graaff                           Servaas Stoop  

   

 


