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Datum :       5 november 2020 
Ingediend door de fractie(s) : D66, LLWB, VWB 
__________________________________________________________________________ 
 
De raad van de gemeente West Betuwe op 5 november 2020 in vergadering bijeen, ter 
behandeling van Begroting 2021-2024. 
 
Besluit: 
 
Om het voorgelegde besluitpunt 1 te wijzigen, zodat deze komt te luiden: 
 
“Onderdeel 1, 3 t/m 8, 11 t/m 23 uit de voorgelegde structurele bezuinigingsmogelijkheden 
en onderdeel 48 t/m 51 uit de voorgelegde incidentele bezuinigingsmogelijkheden, zoals 
verwoord in bijlage 2, op te nemen in de begroting 2021-2024, ter dekking van het structurele 
begrotingstekort volgens het meerjarenperspectief uit de Tweede Bestuursrapportage 2020. 
Het college opdracht te geven dekking te vinden voor de bezuinigingsmogelijkheden 
onderdeel 2, 9 en 10 binnen de begroting.” 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
 
Dit amendement houdt in het schrappen van drie bezuinigingsvoorstellen ad € 37.800 totaal 
per jaar. Al deze drie onderdelen zijn voor de gemeenteraad noodzakelijk om zijn taak goed 
te kunnen uitvoeren. Het bezuinigen op één of meer genoemde onderdelen houdt een 
verzwakking van de positie van de raad in en is daarom onwenselijk. Aangezien het om zo’n 
betrekkelijk laag bedrag gaat, wordt het college de opdracht gegeven binnen de begroting 
dekking te vinden. Er zijn diverse potjes die niet uitgeput worden.  
 
Desgewenst kan het schrappen van ieder onderdeel afzonderlijk in stemming worden 
gebracht, waarbij besluitpunt 1 aangepast wordt naar gelang het in stemming gebrachte 
onderdeel.  
 
2. Collegeonderzoeken 213a: gemiddeld € 5.000 per jaar 
Het houden van periodieke onderzoeken (audits) van de ambtelijke organisatie door het 
college, is een verplichting die voortvloeit uit de gemeentewet en vormt de kern van het 
instrumentarium van de raad om het college te kunnen controleren. Het schrappen van dit 
budget verzwakt de positie van de gemeenteraad.  
 
9 Aframen budget RIS: € 18.150 per jaar 
Een deel van de voorgestelde bezuiniging is reeds uitgegeven. De gemeenteraad wil in 
afwachting van de extra technische mogelijkheden die de nieuw in te richten raadzaal (kan) 
gaat(n) geven en de onzekerheid wat de invloed van het digitaal vergaderen gaat zijn op de 
eisen ten aanzien van het RIS, het overige budget beschikbaar houden om op deze 
ontwikkelingen in te kunnen spelen. 
 
 



10 Verlagen fractiebudget: € 14.650 per jaar 
Vanuit principieel oogpunt betekent een verlaging van het fractiebudget een beperking van de 
mogelijkheden van de raad/fracties/raadsleden in het uitoefenen van hun taak. Daarnaast 
heeft het presidium de griffie opdracht gegeven met voorstellen te komen om burgerleden 
een vaste vergoeding per maand te geven. Omdat de kosten hoger uit kunnen vallen is 
aangegeven dat dekking hiervoor kan worden gevonden in het verlagen van het 
fractiebudget.  
 
 
Getekend: 
 
Ashley Karsemeijer  Petra van Kuilenburg  Gijsbert van de Water 
D66     LLBWB    VWB 
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