CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE
RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN
DATUM
26 september 2019
AANWEZIG
Voorzitter
mw. ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens
Plv. raadsgriffier
dhr. drs. F.J. van den Bos
Raadsleden
dhr. J. Cremers (PRO Gulpen-Wittem), dhr. L. Duyvendak
(PRO Gulpen-Wittem), dhr. R. Nijssen (PRO Gulpen-Wittem),
mevr. S. Vos (PRO Gulpen-Wittem), dhr. W. Hendriks (Balans),
dhr. F. Derksen (Balans), dhr. R. van Breemen (Balans),
mevr. M. Nass (CDA), dhr. J. Hendriks (CDA),
dhr. F. Kistermann (CDA), dhr. P. Franssen (Franssen),
dhr. J. Nix (Franssen)
College
mw. ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens (burgemeester), dhr. G.
Houben (PRO Gulpen-Wittem), dhr. J. Last (Balans), mevr. M.
van der Kleij (PRO)
Verhinderd
dhr. R. Dautzenberg (Franssen), dhr. P. Laheij (CDA), mevr. I.
van der Laan (PRO Gulpen-Wittem), dhr. F. Kistermann (CDA)
Agenda- Onderwerp
-punt
Opening
1.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
2.

Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd:
 amendement CDA: ID/313 (doorontwikkeling gemeentelijke organisatie):
financiële dekking (wordt besproken bij agendapunt 8)
 amendement CDA: ID/313 (doorontwikkeling gemeentelijke organisatie):
beperking personele uitbreiding (wordt besproken bij agendapunt 8)
De agendapunten 4 (vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 juli
2019), 5 (ingekomen stukken), 9 (ID/314) en 11 (A/206) worden zonder
bespreking en discussie vastgesteld.
Agendapunt 8 wordt besproken onder voorzitterschap van de plv. voorzitter,
dhr. J. Hendriks.

3.

Eventuele mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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4.
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 juli 2019
De besluitenlijst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5.

Ingekomen stukken
Akkoord met de door de agendacommissie geadviseerde wijze van afdoening.

6.

Raadsvoorstel BP/391: bestemmingsplan recreatiepark Euverem
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Toezegging van de portefeuillehouder:
 zal er op toezien dat het kappen van bomen en herplanten zorgvuldig
volgens plan gebeurt;
 zal bij het opstellen van het GVVP kijken een oplossing om de
verkeersknelpunten te verminderen

7.

Raadsvoorstel BP/390: beleidsregel tijdelijke versoepeling
compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

8.

Raadsvoorstel ID/313: doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
onder voorzitterschap van de plv. voorzitter, dhr. J. Hendriks.
Door de fractie CDA wordt het volgende amendement ingediend:
overwegende
- dat de provinciaal toezichthouder ons heeft voorgehouden dat we een goed
beeld van financiële situatie en majeure risico’s moeten hebben;
- dat we bij het voorliggende voorstel geen goed beeld van financiële situatie
en majeure risico’s hebben;
- dat de stelpost loon- en prijscompensatie volgens onze informatie los staat
van het zogenaamde accres in de algemene uitkering; sterker nog: op het
moment dat de stelpost loon- en prijscompensatie wordt geschrapt als
kostenpost, aan de batenkant de Algemene Uitkering óók tegen constante
prijzen opgenomen dient te worden;
- dat door onze fractie gevraagd is of ook rekening gehouden is met dit nadeel
aan de inkomsten-/ batenkant;
- dat het college beaamt dat de stelpost loon- en prijscompensatie los staat
van het zogenaamde accres in de algemene uitkering;
- dat het college van mening is dat er geen rekening gehouden hoeft te worden
met een nadeel aan de inkomsten-/ batenkant omdat het de budgetten aan de
uitgavenkant reëel begroot als uitvloeisel van het zerobased begroten (ZBB);
- dat de methodiek van het ramen van uitgaven los staat van een mogelijk
nadeel in de inkomsten;
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- dat de inzet van de stelpost loon- en prijscompensatie de belangrijkste
dekking is van het voorliggende voorstel;
- dat niet inzichtelijk is wat meerjarig de consequenties zijn van het schrappen
van de stelpost loon- en prijscompensatie;
- dat eerst bij de begroting voor 2020 dit inzicht geboden gaat worden;
wijzigt het te nemen besluit in die zin dat:
het dictum komt te luiden:
- dat bij de begroting voor 2020 een integraal financieel inzicht geboden
wordt in de consequenties van het schrappen van de stelpost loon- en
prijscompensatie;
- dat in of bij de begroting voor 2020 het organisatieplan Gulpen-Wittem en
de begrotingswijzigingen opnieuw ter besluitvorming worden aangeboden;
- dat de provinciaal toezichthouder gevraagd wordt zijn visie te geven over
financiële situatie en majeure risico’s voortvloeiende uit het voorliggende
voorstel en dat die visie beschikbaar is voor de behandeling van de
begroting voor 2020
Het amendement wordt met meerderheid van stemmen verworpen
(de fracties CDA en Franssen hebben voorgestemd, de fracties Balans en PRO
Gulpen-Wittem hebben tegengestemd).
Door de fractie CDA wordt het volgende amendement ingediend:
constaterende dat blijkens het voorstel de formatie met 19,48 fte toeneemt van
98 naar 117,48 fte, een groei met 20 % en dat dit structureel € 1,6 miljoen kost
(bijna € 83.000 per fte);
overwegende
- dat het weliswaar noodzakelijk is de organisatie naar een hoger niveau te
ontwikkelen, maar dat de nu toe te voegen fte’s veel te veel zijn,
- dat een actueel integraal financieel beeld niet beschikbaar is en het daarom
niet is te zeggen of de structurele kosten ook daadwerkelijk kunnen worden
opgebracht,
- dat op sommige terreinen personele uitbreiding wordt gevraagd terwijl het
door die mensen uit te voeren beleid nog door de raad moet worden
geaccordeerd;
wijzigt het te nemen besluit in die zin dat:
het dictum onder 2), 3) en 4) komt te luiden:
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2)
in te stemmen met de structurele kosten en baten in de periode 2020 tot
en met 2028 met dien verstanden dat wordt ingestemd met een formatie
uitbreiding met 8 fte en dat alleen de daaraan gekoppelde budgetten
beschikbaar worden gesteld en dat de voorliggende begrotingswijziging
dienovereenkomstig wordt aangepast,
3)
met inachtneming van het gestelde onder 2), in te stemmen met de
voorgestelde financieringssystematiek voor wat betreft het structurele
deel, waarbij in de jaren 2020 t/m 2023 middelen uit de algemene
reserve worden onttrokken en vanaf 2024 tot en met 2028 de algemene
reserve weer wordt aangevuld,
4)
met inachtneming van het gestelde onder 2), in te stemmen met
incidentele kosten in de periode 2020 tot en met 2023 en deze af te
dekken vanuit de reserve bouw- en woningtoezicht, reserve
bedrijfsvoering & knelpunten en tot slot uit de algemene reserve
Het amendement wordt met meerderheid van stemmen verworpen
(de fracties CDA en Franssen hebben voorgestemd, de fracties Balans en PRO
Gulpen-Wittem hebben tegengestemd).
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen
(de fracties Balans en PRO Gulpen-Wittem hebben voorgestemd, de fracties
CDA en Franssen hebben tegengestemd).
Toezeggingen door de portefeuillehouder:
 de portefeuillehouder blijft nauw betrokken bij de implementatie van het
traject;
 zal in het voorjaar van 2020 in overleg met de raad
(fractievoorzittersoverleg) bezien waarover (onder andere de voortgang in
het invullen van de vacatures) en in welke frequentie de raad over de
voortgang zal worden geïnformeerd;
 zal er op toezien dat duidelijke verbetering komt in de kwaliteit van de
dienstverlening.
9.

Raadsvoorstel lD/314: verordening digitale kennisgeving gemeente GulpenWittem
Het voorstel wordt zonder discussie en stemming aangenomen.

10.

Raadsvoorstel A/202: initiatiefvoorstel rapport Rekenkamercommissie
transformatie Jeugdhulp gemeente Gulpen-Wittem
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Toezeggingen van de portefeuillehouder:
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 met betrekking tot het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein zal de raad 2 keer
per jaar worden meegenomen in de bepaling van de ijkpunten en de
behaalde resultaten
 de raad zal in januari worden geïnformeerd over de schoolmaatschappelijk
werk
11.

Initiatiefvoorstel A/206: eervol ontslag griffier
Het voorstel wordt zonder discussie en stemming aangenomen.

12.

Initiatiefvoorstel A/207: benoeming griffier
Het voorstel wordt aangenomen.
De heer Reichrath legt de verklaring en belofte af.

13.

Initiatiefvoorstel A/205: benoeming burgerfractielid namens fractie CDA
Het voorstel wordt aangenomen
De heer Roijen legt de eed af.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22:00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem
op 24 oktober 2019.
de plv. griffier,

de voorzitter,

drs. F.J. van den Bos.

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.
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