
 

 

Amendement 
 

Agendapunt 4 

Onderwerp RV2022-135 Programmabegroting 2023 

 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door de fractie(s) SGP, CDA, GL, LLB, PvdA, VVD 

 

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 8 november 2022 in vergadering bijeen, ter 

behandeling van RV2022-135 programmabegroting 2023. 

 

Besluit 

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: 

 

1. De programmabegroting 2023 vast te stellen met de volgende wijzigingen: 

a. De aanleg van een MTB-route (€130.000,- incidenteel; Nieuw beleid Programma 6) te 

schrappen 

b. Het onderzoek naar uitbreiding gebruik De Pluk (€50.000,- incidenteel; nieuw beleid 

Programma 6) te schrappen  

c. De geraamde kosten met betrekking tot ‘sportgemeente van het jaar’ structureel 

verlagen met €10.000,- (nieuw beleid Programma 2.6) 

d. De geraamde kosten met betrekking tot het beheer van buitensportaccommodaties 

structureel verlagen met €100.000,- (Programma 6) 

e. De geraamde kosten voor Kerngericht werken structureel verlagen met €200.000,- 

voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (Programma 7) 

f. De geraamde kosten voor de verduurzaming van dorpshuizen structureel verlagen 

met €50.000,- (nieuw beleid Programma 7) 

g. De geraamde kosten met betrekking tot het terughalen van de vergunningverlening bij 

de ODR  structureel verlagen met €350.000,- voor 2023 en 2024 en met €300.000,- 

voor 2025 (Programma 9). 

 

Nieuw beslispunt 2 toe te voegen: 

2. De begrote OZB-opbrengsten verminderen met € 890.000,- voor het jaar 2023. 

 

De overige oorspronkelijke beslispunten in het raadsvoorstel opvolgend doornummeren 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

SGP, Lourens van Bruchem CDA, Ton Miltenburg 

 

GroenLinks, Andrea Zierleyn PvdA, Annet IJff 

 

LLB, Petra van Kuilenburg    VVD, Gert-Jan van Ochten 



Pagina 2 van 2 

 

 

 

Overwegingen 

• De gemeente is er voor iedereen 

• Er in toenemende mate sprake is van (energie)armoede 

• De lasten (gemiddeld OZB, Afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor onze burgers al erg hoog 

zijn (we behoren bij de top 5 in onze provincie Gelderland) 

• De gemeente invloed heeft op de hoogte van de lasten voor onze inwoners en bedrijven 

• De gemeente de afgelopen jaren ook terughoudend is geweest met het verhogen van de OZB 

• De gemeente een betrouwbare overheid moet zijn 

• De gemeente beleid kan voeren dat de inflatie voor onze inwoners en bedrijven remt 

• Het nu een goed moment is om te laten zien dat de gemeente er is voor alle burgers en 

ondernemers en daardoor zeer terughoudend moet zijn met de verhoging van de OZB.  

      
 

Toelichting 

In de begroting voor 2023 is rekening gehouden met een verhoging van 8.7%. Dit is voor veel mensen 

een bijzonder forse verhoging.  Middels dit amendement stellen we bezuinigingen voor om de 

verlaging van de opbrengsten van de OZB in 2023 op te kunnen vangen. Wij stellen een OZB verhoging 

voor van ongeveer 3% en niet 8.7% zoals voorgesteld door het college. Wij laten de autonome groei 

buiten beschouwing. 

 

Begroting West Betuwe, aanpassingen 8 november 2023 kE   

      

 bezuinigingen  2023 2024 2025 

      
1 MTB Route (I) 130   
2 Kerngericht werken  200 200 200 

3 Niet uitvoeren onderzoek De Pluk (I) 50   
4 Bezuinigen op verduurzamen dorpshuizen  50 50 50 

5 Bezuinigen op terughalen vergunningverlening 350 350 300 

6 Reduceren budget Sportgemeente vh jaar  10 10 10 

7 Bezuinigen op beheer buitensportaccomodaties 100 100 100 

      

      
Totaal   890 710 660 

 


