Sociaal Gemert-Bakel

indienen van een
amendement
in de zin van artikel 28
van het Reglement van
Orde voor de
gemeenteraad 2019

Onderwerp: budget gezamenlijke rekenkamercommissie
Het amendement wordt ingediend door:
Sociaal Gemert-Bakel, raadslid Hoevenaars
Lokale Realisten/D66
VVD
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op 7 november 2019
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, vaststellen
begroting 2020, agendapunt nr. 10;
Overwegende dat:
 De begrotingsvoorstellen van het college aan de gemeenteraad een voorstel
omvatten tot halvering van het budget voor de rekenkamercommissie;
 Dwingend wettelijk is voorgeschreven dat de gemeenteraad een rekenkamer heeft én
wettelijk is voorgeschreven dat de raad de rekenkamer de nodige middelen ter
beschikking stelt voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden;
 Halvering van het budget een vermindering van het onderzoeksbudget betekent met
58% en derhalve de rekenkamercommissie haar taak niet op een goede manier kan
uitoefenen;
 Deze commissie een onafhankelijke commissie is ten behoeve van de gehele
gemeenteraad als zodanig;
 Het gepast was geweest indien het college zich op dit punt van een voorstel had
onthouden;
 Namens het college aan de raad is toegelicht dat het voorliggend voorstel is
gebaseerd op een door Laarbeek voorgenomen bezuiniging alsmede de wens om in
Gemert-Bakel in het algemeen tot bezuiniging en zodoende een sluitende begroting
te komen;
 Het college op alle andere punten dan het budget rekenkamer tot een geheel eigen
afweging is gekomen met betrekking tot de begrotingsvoorstellen los van wat in
Laarbeek is voorgesteld;
 Uit de voorgelegde begroting en het meerjarenperspectief alsmede de daarin
gevonden ruimte voor nieuw beleid de noodzaak tot bezuinigen niet langer blijkt;
 Dat de controlerende rol van de raad, en in het verlengde daarvan zijn kader
stellende rol, aanmerkelijk worden versterkt door de rekenkamercommissie;

Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als volgt
te wijzigen:
1. Het budget voor de gezamenlijke rekenkamercommissie te bepalen op € 30.030,=;
2. De kosten ad € 15.015,= te dekken uit het positieve saldo van de begroting.
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
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