Amendement
Agendapunt:
2020-…
Onderwerp :
taakstellende bezuiniging Gemeenschappelijke regelingen
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 10% taakstellende bezuiniging op alle andere Gemeenschappelijke regelingen
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 20212024, 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.
Daarom, in tegenstelling tot wat aan uw raad door het college is voorgesteld bij besluitpunt 2, nu ook
een bezuinigingsoffer opleggen (uiteraard in samenspraak met de andere deelnemers aan de regeling)
aan Gemeenschappelijke regelingen. Taakstellend een bezuiniging van 10% (m.u.v. de VRGZ, die al is
opgenomen onder nr.14), conform onderstaande tabel waarin de korting van 10% is afgerond:
Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage WB 2021

Korting 10%

€ 449.078,=

€ 44.908,=

Omgevingsdienst Rivierenland

€ 3.323.800,=

€ 332.380,=

Werkzaak Rivierenland

€ 1.459.000,=

€ 145.900,=

Regionaal Archief Rivierenland

€ 547.003,=

€ 54.700,=

Belastingsamenwerking Rivierenland

€ 692.600,=

€ 69.260,=

Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

€ 5.913.391,=

€ 591.339,=

GGD Gelderland-Zuid

€ 1.956.456,=

€ 195.646,=

Regio Rivierenland

Totaal

€ 1.434.133,=

Getekend:
VWB

___________________________________________

Griffie West Betuwe: uitslag stemming
Voor

Totaal

Tegen
Aangenomen / Verworpen

