Motie(s) voorjaarsbegroting 2016 – Kansen zien

De raad van de gemeente Gemert-Bakel, in vergadering bijeen 14 juli 2016,
Overwegende dat:









Er ondanks de goede weg met betrekking tot de financiële positie van Gemert-Bakel er nog steeds
een risico is. Er daarom dus een structurele opbouw van het weerstandsvermogen moet blijven om
definitief tot een financieel gezonde en sterke gemeente te komen;
We blijven streven naar een OZB op het gemiddelde niveau van Brabant;
Door een helder en transparant inzicht in de financiën de raad zijn taak goed kan uitvoeren en we
burgers beter kunnen meenemen in het door ons gevoerde financiële beleid;
Door betrokkenheid er goede participatie ontstaat en dit een positief signaal afgeeft;
Er een cultuurverandering binnen de gemeente nodig is om initiatieven van burgers en
ondernemers goed te ondersteunen;
Bevordering betrokkenheid vanuit het gemeentehuis van de dorpsraden en vrijwilligers erg
gewenst is om nog beter te functioneren;
Zorgvuldige veehouderij nog meer de aandacht moet krijgen door raad, college en specialisten in
samensprak met de betrokken klankbordgroepen;
Er niet alleen handhaving maar ook preventie op alcoholgebruik onder jongeren nodig is.

Spreekt uit dat:


Overschotten in de begroting gestort worden in de algemene reserve voor opbouw van het
weerstandsvermogen. Er structureel € 500.000,- toegevoegd wordt aan de algemene reserves in
2017 en verder.



Er in 2017 geen inflatiecorrectie van 1% zal worden doorgevoerd op de OZB. We blijven verder
werken naar een gemiddeld niveau van Brabant en hiervoor de ruimte wordt bekeken door het
college voor 2018 en verder. Dit opgenomen wordt in de (meerjaren)begroting



Door nieuwe regelgeving er meer transparantie komt in de financiën van de gemeente. Het college
(4 portefeuilles) een duidelijke verantwoordinglijn naar de raad maakt zodat de raad haar
controlerende rol goed kan uitvoeren. Dit in de rapportage van 2017 wordt opgenomen.



Het gemeente bestuur en het ambtenarenapparaat nog meer dan nu moeten meedenken en
ondersteunen van initiatieven van burgers en ondernemers. Hiervoor in de programmabegroting
van 2017 een paragraaf wordt opgenomen hoe zij dit gaan uitvoeren.



Het college in gesprek gaat met dorpsraden en vrijwilligers om te onderzoeken wat zij nodig
hebben om nog beter en gericht op een toekomst van meer participatie en meer
verantwoordelijkheid bij onze inwoners, te kunnen functioneren. De resultaten van deze

gesprekken en vervolgacties vanuit de gemeente uiterlijk december 2016 worden teruggekoppeld
aan de raad.


Er door het college in 2016 een gemeentebrede denktank wordt opgericht welke bestaat uit een
afvaardiging van de raad, college en specialisten om dossiers inzake zorgvuldige veehouderij op te
pakken, vast te pakken en een visie voor te ontwikkelen met als doel oplossingen te bedenken om
tot een zorgvuldige veehouderij te komen. Dit is samenspraak met reeds bestaande
klankbordgroepen van Elsendorp en De Rips en de adviescommissie buitengebied.



Er 25% van het budget van handhaving alcoholbeleid wordt ingezet op alcoholpreventie.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening door de indiener(s) van de motie:
CDA

