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Programmabegroting 2022-2025

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 8 november 2021, gehoord de
beraadslaging,

overwegende dat:
Heerde twee belangrijke en reeds langlopende maatschappelijke investeringsprojecten in
ontwikkeling heeft te weten het IHP en de Hof van Cramer, waarvoor in de begroting in de
huidige opzet financieel geen dekking wordt gegeven;
hierdoor discontinuïteit zal ontstaan, dan wel stagnatie kan optreden in beide projecten,
waarin door zowel gemeente als maatschappelijke partners veel tijd, energie en geld is
geïnvesteerd en ook het maatschappelijk draagvlak in gevaar komt;
niet kan worden uitgesloten dat niet-begroten ook financiële consequenties heeft die hun
schaduw vooruit zullen werpen in de volgende raadsperiode;
spreekt dat:
het grote risico op maatschappelijke afbraak de raad ertoe noopt om onconventionele
besluiten te nemen, nl. om een extra afwegingsmoment in te lassen in deze raadsperiode, en
de mogelijkheid om de begroting lopende het jaar aan te passen. Al was het maar om tot
onze laatste snik te proberen dit samen voor elkaar te krijgen;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
om op korte termijn, maar in elk geval voor de perspectiefnota 2022 of zoveel eerder als mogelijk
is:
1. zorg te dragen voor de financiële onderbouwing van de business case van Hof van Cramer ivm.
gemeentelijke investeringen d.w.z. inzicht in bouw- en investeringskosten, kapitaallasten, lifecycle-kosten, integrale exploitatie en verdeling lasten en lusten deelnemende stakeholders;
2. onverminderd uitwerken geplande businesscases IHP om mee te nemen in de reguliere P&C
cyclus, zodat per geval het feitelijk beslag kan worden bezien op de gemeentelijke
investeringsmiddelen;
3. een nader en diepgaand onderzoek te doen in de begroting, om met een voorstel voor het
bekostigen van de benodigde investeringsgelden voor zowel IHP als Hof van Cramer, voor het
geval dat het Rijk geen structurele middelen ter beschikking stelt in het kader van herijking
gemeentefonds, mutaties jeugd en of tegemoetkoming kosten huishoudelijke ondersteuning,
enz.
4. hierbij de resultaten van het benchmark onderzoek van Berenschot naar de gemeentelijke
financiën en de doorrekening van de december circulaire te betrekken,
5. de resultaten tijdig, maar uiterlijk bij de Perspectiefnota aan de gemeenteraad voor te leggen
voor een mogelijke begrotingswijziging
6. in geval het rijk voor de jaren 2024 en verder intussen wel structurele gelden beschikbaar stelt
waarvan het IHP en Hof van Cramer kunnen worden bekostigd, af te zien van de gevraagde
dekkingsmiddelen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Silvia van Amerongen,
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