
Amendement 
 

 
Agendapunt:   2020-… 
Onderwerp :   naar beneden bijstellen van het Leefbaarheidsbudget 
Datum :       5 november 2020 
Ingediend door de fractie(s) :  VWB 
__________________________________________________________________________ 
 
De raad van de gemeente West Betuwe op donderdag 5 november 2020 in vergadering bijeen, ter 
behandeling van het voorstel tot vaststelling begroting 2021-2024, inclusief bezuinigingsvoorstellen. 
 
Besluit: 
 
Om het voorgelegde besluitpunt 1 als volgt te wijzigen: 
 
Onderdeel 1 t/m 23 en 40 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 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting: 
De financiële risico’s voor de gemeente zijn groot en vanaf 2022 wordt al incidenteel geld gebruikt om 
het meerjarig sluitend te krijgen. De voorstellen die nu voorliggen voor het doorvoeren van 
bezuinigingen en (mogelijk) genereren van extra inkomsten zijn toereikend, doch op tijd ingrijpen, 
zodat de pijn voor de inwoners meevalt, noopt de raad ertoe om nu ook kritisch te kijken naar de rest 
van de groslijst bezuinigingen en de mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten. 
 
Het Leefbaarheidsbudget voor activiteiten binnen de kernen is in de begroting € 260.000,=. Veel 
inwoners, kernen en organisaties maken hier gebruik van. Per kern is per jaar € 10.000,= beschikbaar. 
 
In november 2019 heeft de raad een motie aangenomen voor de ontwikkeling van Kernenbeleid. 
Hiervoor heeft de raad in september van dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld in een 
bestemmingsreserve om invulling te geven aan het kerngericht werken, met name voor het 
ontwikkelen en afsluiten van dorpendeals. 
 
Mede gezien het feit dat er dit jaar nog extra geld beschikbaar is gesteld voor de bevordering van het 
kernenbeleid, is het redelijk om de bijdrage per kern per jaar te verlagen met 25% tot € 7.500,=. Dit 
levert een structurele besparing op van € 65.000,=. 
 
 
Getekend: 
 
VWB  ___________________________________________ 
 

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       
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Aangenomen / Verworpen 

 


