
 

 

 

Amendement 

 

Agendapunt: 2020/124 

Onderwerp: begroting 2021-2024 

Datum: 5 november 2020 

Fractie: Leefbaar Lokaal Belang 

 

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 5 november 

2020, bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2021. 

 

Besluit: 

 

a. Beslispunt 1 te wijzigen zodat deze komt te luiden: 

 

1. Onderdelen 9 en 11 uit de voorgelegde structurele 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; Tevens een incidentele bezuiniging op te nemen voor 

2021 van € 125.000,- onder regel 11 van de overzicht lijst; 

Geen nieuw beleid op te nemen met uitzondering van het verlagen van de precario 

standplaatsen (nummer 2 van de lijst met structureel beleid) 

 

b. Beslispunt 3 te schrappen 

 

Toelichting:  

 

1.Keuze uit de groslijst structurele bezuinigingen: 

 

LLB kiest ervoor om via dit amendement niet te bezuinigen op:  

 

- Nummer 9: niet te bezuinigen op het budget RIS. Wij vinden dat wij als raadsleden 

via de griffie en het RIS goed moeten worden geïnformeerd. 

- Ten aanzien van nummer 11 verzoeken wij het college om zelf een duit in het zakje 

te doen, door dit jaar te bezuinigen op de extra uitgave 1,25 fte van het nieuwe 

college. Dit komt neer op een bedrag van € 125.000 voor het jaar 2021.  

Het toekomstige college bepaalt vervolgens zelf in 2022 over hoeveel fte zij wil 

beschikken. 

 

2. Nieuw beleid 

 

Met uitzondering van het verlagen van de precario standplaatsen, kiest de fractie van LLB 

ervoor om op dit moment, bij het vaststellen van de begroting, geen geld vrij te maken voor 

nieuw beleid. Dit doen wij om de volgende redenen: 

 



- Naar onze mening kan nieuw beleid alleen worden gemaakt als onze inwoners 

intensief bij dit beleid worden betrokken. Dat is bij de meeste voorstellen voor nieuw 

beleid niet het geval. Wij noemen de fietsenstalling bij het station Geldermalsen en de 

rondweg Waardenburg. De gelden voor de rondweg Waardenburg wil LLB in ieder 

geval in reserve houden totdat de minister een definitief besluit heeft genomen. 

 

- Door de perikelen rondom de stortplaatsen komt er voor onze gemeente een extra 

taakstelling van tenminste € 1.250.000,- aan (10 miljoen gedeeld door 8 gemeenten) 

die bovenop de taakstelling komt die we al hebben. Omdat de inwoners van West 

Betuwe daardoor nog zwaarder worden belast, vinden wij het niet gepast om op dit 

moment geld vrij te maken voor nieuw beleid. Als we het komende jaar ruimer bij kas 

komen te zitten, kunnen we bij de eerste bestuursrapportage altijd nog kiezen om 

voorgesteld nieuw beleid zoals de plusvarianten recreatie en toerisme en Cultuur en 

Kunst, (gedeeltelijk) in te voeren, maar dat zullen we te zijner tijd moeten bekijken. 

 

 

Namens de fractie;  

Leefbaar Lokaal Belang 

 

 

Mw P. van Kuilenburg 

 

 

 


