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AMENDEMENT
artikel 33 Reglement van Orde

Aan de voorzitter van de raad
Raadsvergadering van: 6 november

lndiener: Leo Morren / Groenlinks
Voorstel tot wijziging van besluit, verordening of plan (agendapunt nr 5): begroting 2019
De raad in vergadering bijeen op 6 november 2018;
Overwegende dat:
Het college stelt;
"Deze samenleving willen wij ondersteunen en helpen versterken. Dat kan ook, want na jarenlang
bezuinigen hebben we financiële armslag om € 4,5 miljoen incidenteel terug te geven aan onze
inwoners. Dit gaan we doen door een korting te geven op de OZB. Dit dekken we uit de algemene
reserve".
Voorts overwegende dat:
Het college een deel van haar inwoners vergeten is, namelijk alle huurders. Dat is 1/3 van
alle inwoners
Het aandeel € 500.000,-- t.b.v. de verenigingen terecht is
De overige € 4 miljoen niet rechtstreeks als een overschot is aan te merken, opgebracht door
woning en gebouweigenaren
Het dan ook wenselijk is de teruggave te heroverwegen in het licht van andere
noodzakelijkheden, wensen en verlangens fieugd, armoedebestrijding en
schuldhulpverlening, energietransitie, watertaken e.d. )

-

Besluit was:
De programmabegroting 2019 vast te stellen.
Besluit wordt;
1) De programmabegroting 2019 vast te stellen, met dien verstande dat de OZB{eruggave tot
een bedrag van €4.000.000 in de periode 2019 tot en met 2022, niet wordt doorgevoerd en
dat het daarvoor vrijvallende van €2.000.000 wordt gereserveerd voor nieuw of te
optimaliseren beleid of uitvoeringsbudget gedurende deze raadsperiode op het gebied van
vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die zijn aangewezen op de voedselbank, de
verenigingen, extra inspanning voor armoedebeleid en schuldhulpverlening, een extraatje
voor mensen met een inkomen tot 13O% van het minimum etc.
2) De overige €2.000.000 te reserveren voor duurzaamheid, energietransitie,
klimaatmaatregelingen en biodiversíteit, weidevogelprojecten, het stimuleren van
mogelijkheden voor windmolens en zonne-parken, het verbeteren van het coulisselandschap,
etc.
3) Het college te verzoeken om op zo'n kort mogelijke termijn met een voorstel te komen hoe de
kan worden.
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