Amendement
Betreffende voorstelnummer 2014-074
Volgnummer: A 1

Onderwerp:

Stemming: Ingetrokken

Reservering transformatie stadhuis Programmabegroting 2015-2018

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 3 en 4 november 2014,
Overwegende dat:
- Er concrete voorstellen worden gedaan voor de verbouw van het stadhuis, terwijl de reorganisatie,
de samenwerking met andere gemeenten en de uitbesteding van werk nog veel onzekerheden
bevatten.
- De taakverdeling binnen en daarmee de inrichting van het overheidsbestuur voortdurend in
beweging is, zodat het niet duidelijk is waar de gemeente op lange termijn staat en hoe het
gemeentelijk apparaat dan is ingericht.
- De huisvesting daarom zo flexibel mogelijk moet worden vorm gegeven, om te voorkomen dat de
gemeente in de toekomst met dure en niet gebruikte meters wordt geconfronteerd en mede
daarom nu alleen een beperkte investering voor de echt noodzakelijke aanpassingen gewenst is.
- De gemeente Nijkerk de komende jaren € 6 mln. moet bezuinigen, 2 mln. op de samenleving, 2
mln. op de organisatie en 2 mln. op het Sociaal Domein.
- Het nog niet zeker is dat al deze voorgenomen bezuinigingen ook daadwerkelijk worden
gerealiseerd, de uitgaven binnen het Sociaal Domein in de toekomst niet zijn begrensd en binnen
het Sociaal Domein nog een vangnet is te creëren waarvoor de financiële dekking ontbreekt.
- Het allerminst zeker is dat de gemeente Nijkerk in de komende jaren van verdere kortingen wordt
gevrijwaard.
- Mede door het treffen van een verliesvoorziening op de grondpositie de reserves van de
gemeente Nijkerk fors zijn aangetast en het minimale niveau vrijwel hebben bereikt.
- De positieve uitkomsten van de grondexploitaties Corlaer en Middelaar al moeten worden ingezet
om de reorganisatie te bekostigen, omdat andere middelen ontbreken.
- Uit het voorgaande de precaire financiële positie van de gemeente Nijkerk blijkt.
- Ook met een geringere investering de gemeente Nijkerk haar werknemers een goede
werkomgeving kan bieden, inclusief Het Nieuwe Werken en toereikende ICT-voorzieningen.
- Een investering in de verbouw van het stadhuis, inclusief Het Nieuwe Werken, voor een bedrag
van € 7 mln. daarom op dit moment niet wenselijk is.

Besluit:
Op pagina 90 in de Programmabegroting 2015 -2018 de structurele investeringen voor :
a) ICT – Het Nieuwe Werken (respectievelijk € 50.000 voor 2015 en € 75.000 voor 2017 en
verder) en
b) Huisvesting (respectievelijk € 50.00 voor 2016 en €180.000 voor 2017 en verder)
te schrappen en waar nodig in de tekst en of tabellen de Programmabegroting 2015- 2018 hier op aan
te passen.

Ondertekening:
Namens het CDA,

J. van Ruler

