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Amendement Kadernota
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op

11juli 2017;

Gelezen het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2Ot7, nr.2OL7-4L;

Gehoord de beraadslagingen;
Overwegende dat:

¡

ln het coalitie akkoord is opgenomen dat "de verhoging van de OZB voor de inwoners van Waalre

wordt beperkt tot maximaal2,SYo"

o

Er nog verschillende onzekerheden zijn in deze kadernota. Zoals:

o

De realisatie van en daarmee de overdracht van de N69 naar de gemeente. Door nieuwe

procedures zal deze realisatie (een sterke) vertraging oplopen.

o

Er

voldoende signalen zijn om aan te nemen dat de invoering van de omgevingswet zal

worden vertraagd

o

De uitkomst van het brede overleg tussen ketenpartners in de jeugdzorg wellicht ook nog

tot kosteneffectieve maatregelen kan leiden

o
¡

Het om deze reden mogelijk is om uitgaven die hieruit voortvloeien anders in de tijd te zetten
Ook de september circulaire én de formatie van een nieuwe regering invloed hebben op (de

uitkering vanuit) het gemeentefonds inclusief een mogelijke reparatie van de
jeugdzorgproblematiek en dus de financiën van de gemeente

o
o

Waalre een financieelgezonde gemeente is en wil blijven
ln aanloop naar de begrotingsbehandeling uitgaven en inkomsten nog eens goed tegen het licht
kunnen worden gehouden

ls van mening dat:

een besluit in deze kadernota om de OZB met extra 2,5 % te verhogen vooralsnog niet gewenst is

a

Besluit:
De tekst van het ontwerpbesluit, onder beslispunt 2, te vervangen door de volgende tekst:

a.

ln de begroting 2018 rekening te houden met de verwerking van de "ruimtescheppers" zoals

vermeld in de kadernota pagina 27,met uitzonderingvan de (extra)verhogingvan de OZB met
2,5

b.

Yo.

ln de begroting 2018 voor zover mogelijk rekening te houden met "ruimtevragers", zoals vermeld
in de kadernota pagina 6 en7.

Waalre, 1,tjuli2Ot7
Ondertekend namens de fractie van
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