Amendement
Betreffende voorstelnummer: 2015-056
Volgnummer: A1

Stemming: Verworpen met de stem van de indieners voor

Onderwerp: Programmabegroting 2016-2019.

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 9 november 2015:
Overwegende dat:
- De rompbegroting 2016 – 2019 forse tekorten liet zien over de verschillende jaarschijven.
- Deze tekorten zijn teruggebracht wegens voordelige effecten binnen het sociaal domein.
- Deze tekorten weer oplopen door de aanstelling van een 4e wethouder.
- Het college voorstelt, in aanvulling op het voorgaande, de OZB met 10 % te verhogen, zodat een
extra opbrengst van € 800.000 wordt gegenereerd.
- De saldi van de programmabegroting voor de jaarschijven 2016 t/m 2019 daarmee uitkomen op
respectievelijk: € 274.000 negatief, € 68.000 positief, € 965.000 positief en € 900.000 positief.
- Deze positieve ontwikkeling van de saldi een OZB-verhoging al overbodig maken.
- De 2e bestuursrapportage 2015 verdere positieve effecten laat zien, zodat de saldi nog verder
verbeteren.
- De saldi voor de jaarschijven 2016 t/m 2019 zonder OZB-verhoging uiteindelijk uitkomen op
respectievelijk: € 734.000 negatief, € 482.000 negatief, € 675.000 positief en € 560.000 positief.
- Deze verschillen over de verschillende jaren zijn te egaliseren door de tekorten ten laste en de
overschotten ten gunste van een egalisatiereserve te brengen.
- Daarvoor de Reserve Investeringen in de Nijkerkse Samenleving (RINS) gebruikt kan worden,
omdat de middelen voor deze investeringen gespreid worden ingezet, zodat er voldoende
financiële ruimte is om de tijdelijke tekorten over 2016 en 2017 uit deze reserve te dekken en de
overschotten in 2018 en 2019 worden gebruikt om deze uitname weer aan te zuiveren.
Besluit:
1. Het raadsvoorstel nummer 2015-056 als volgt te wijzigen:
 In het schema “Dekkingsplan Kopbegroting 2016 -2019” op pagina 2 de regel “10% OZBverhoging ...” inclusief de genoemde bedragen te schrappen.
 In het schema “Dekkingsplan Kopbegroting 2016 -2019” op pagina 2 de totalen van de
mutaties volgens de 2e bestuursrapportage zoals opgenomen op pagina 1 van het
raadsvoorstel 2015 – 64 op te nemen.
2.

Aan het raadsbesluit nummer 2015-56 onder nummer 1 de volgende zin toe te voegen: “en de
begrotingssaldi over de jaren 2016 t/m 2019 ten laste of ten gunste van de Reserve
Investeringen in de Nijkerkse Samenleving te brengen”.
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