SOCIAAL Gemert-Bakel

Indienen van een MOTIE
aan de gemeenteraad ex
artikel 29 van het
Reglement van Orde voor
de gemeenteraad 2019

Onderwerp: Gemert Bakel naar 3.0 fte wethouders
Motie wordt ingediend door: VVD Lokale Realisten/D66 en Sociaal Gemert Bakel
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019.
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, inzake
begroting 2020-2023, agendapunt nr. 10;
Overwegende dat:
De financiële positie van Gemert Bakel om een kritische houding vraagt met
betrekking tot de structurele kosten die wij als gemeente maken;
Burgers voor een tweede jaar extra belast worden met een substantiële OZB
stijging;
In het verleden Gemert Bakel bestuurd werd door een college met tussen de 2,8
n 3,2 fte’s aan wethouders
Gemeenten met een vergelijkbare omvang als Gemert Bakel door 3 fte
wethouders bestuurt kunnen worden;
4 fte’s wethouders bestuurlijk een luxe is en geen noodzaak
De meerwaarde van een extra fte wethouder tot op heden niet is aangetoond
Spreekt uit dat:
Gezien de jaarlijkse lastenverzwaring richting de burgers van Gemert-Bakel, het richting
de burgers niet meer te verkopen is om nog door te gaan met een college dat uit 4 fte’s
wethouders bestaat en terug te gaan naar een college dat bestaat uit een burgemeester
en 3.0 fte wethouders.
Hoewel het juridisch niet afdwingbaar is, vinden de initiatiefnemers van deze motie dat
de wethouders zouden moeten afzien van wachtgeldregeling omdat begin april 2018 het
CDA al bekend was met de slechte financiële situatie van 2017 en de raad met deze
informatieachterstand op 9 mei 2018 niet de juiste afweging heeft kunnen maken bij de
installatie van het college. De collegeleden wisten dat dus al wel!
Geeft het college opdracht om:
1. Aantal fte’s wethouders terug te brengen naar 3.0 fte’s. Het college kan zelf bepalen
hoe deze vermindering wordt verdeeld over de wethouders;
2. De OZB minder te laten stijgen, naar rato van het financieel voordeel dat hiermee de
komende jaren behaald wordt.

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
Uitkomst
Voor
Tegen
Stemverklaring

Verworpen
SGB - LR/D66 – VVD (8 stemmen)
CDA – DP (15 stemmen)
nvt

