Amendement: Structurele toevoeging middelen groen
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.2 juli 2019,
Overwegende dat:
» De middelen voor plantsoenen/laanbomen/bermen en sloten met 48.000
euro is overschreden in 2018.

e Dit te wijten is dat er ineens aanzienlijk meer groen aanwezig is in
Cranendonck en dat de verstopte duikers en verzande sloten zijn aangepakt.
® Voorgesteld wordt om deze middelen daarom voortaan structureel op te
hogen met 48.000 euro omdat het ambitieniveau niet lager kan worden
gesteld als niveau C.
o Er bij de begrotingsbehandeling van 2016 besloten is om het budget voor
IBOR op te hogen met 540.000 euro structureel vanaf 2016. En met 740.000
euro structureel vanaf 2018.

• Er geen goede uitleg in de jaarrekening staat waarom ondanks deze extra
middelen van 540.000 euro + 200.000 euro extra in 2018 er toch een forse
overschrijding is.
e Er ook niet gekeken is naar alternatieven, waarbij door het omzetten van
groen naar meer onderhoudsarm groen, het tekort op te vangen is.

Besluit:
-Nu de overschrijding op groenbeheer van 48.000 euro niet als structureel aan te merken.
En gaat over tot de orde van de dag.

Namens fractie ELAN,
Patrick Beerten
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Amendement: Vaststellen van de le burap 2019
De raad an de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2019,
Overwegende dat:
© één van de onderdelen van de harmonisatie in A2 verband is het op
elkaar afstemmen van het rente- en afschrijvingsbeleid

• de verwachting is dat het afschrijvingsbeleid eind 2019 geactualiseerd
en geharmoniseerd kan zijn
© er dan een financiële verordening ligt, die in alle drie de A2 gemeenten

gelijk zal zijn
® het niet eerlijk is nu een stukje op voorhand te wijzigen, omdat dat
begrotingstechnisch gezien beter uitkomt
© met het oog op een verdere samenwerking in A2 verband het belangrijk
is er precies hetzelfde in te staan en niet verschillend

Besluit:
Beslispunt 4 Wijzigingen uitgangspunten 7 en 16 van de nota activering,
waardering en afschrijving 2015-2018 vast te stellen , te schrappen. Pas
nadat de totale financiële nota activering, waardering en afschrijving is
geharmoniseerd met de andere A2 gemeentes, te handelen conform deze
nieuw vastgestelde nota.

En gaat over tot de orde van de dag,
namens Fractie Pro6,
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Amendement: Burap -Activeren
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2019,
Overwegende dat:
o De raad wordt voorgesteld om alle ambtelijke kosten van de
voorbereidingsuren, voor zover zij via tijdschrijven zijn verantwoord te
activeren.

o Nu moeten de uren nog deel uit maken van het oorspronkelijke
investeringsvoorstel, om ze te kunnen activeren.

© De wijziging ertoe leidt dat kosten van overschrijdingen of kosten van niet
meegerekende uren, door ze te activeren, naar de toekomst worden
doorgeschoven.

o Dit betekent dat toekomstige generaties worden geconfronteerd met
personeelskosten, welke nu al in het huidige personeelsbudget zitten.
© Daarnaast valt er dan ruimte in het personeelsbudget vrij door de
personeelskosten te activeren. Nergens wordt aangegeven hoe groot deze
ruimte is, hoe hier mee wordt omgegaan en hoe de raad dit transparant kan
controleren.

® Het college bij overschrijdingen altijd transparant naar de raad kan komen
met een voorstel hoe hier mee om te gaan. Hierdoor kan de raad ook haar
controlerende rol blijven vervullen.

Besluit:
-Als uitgangspunt te blijven hanteren dat ambtelijke kosten van voorbereidingsuren, voor zij
deel uitmaken van het investeringsvoorstel en via tijdschrijven zijn verantwoord en overige
voorbereidingskosten te activeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens fractie ELAN,
Patrick Beerten

Amendement: Extra middelen personeel
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.2 juli 2019
Overwegende dat:
® De Begroting van 2019 een groot tekort laat zien, wat zelfs nog fors toeneemt
(met 219.000 euro ) in de le burap.
® Er extra middelen van 165.000 euro voor personeel worden gevraagd voor
het jaar 2019 i.v.m. het COA.
© Er 279.000 euro extra binnenkomt voor de opvang van de asielzoekers.

® Hiervoor 189.000 euro (150.000+39.000) euro nodig is voor de school
voorgezet onderwijs asielzoekerskinderen.

® Als het uitgangspunt wordt gehanteerd, dat het asielzoekerscentrum niet mag
leiden tot extra tekorten in 2019, er maar 279.000 - 189.000 = 90.000 euro

beschikbaar voor de uitbreiding van het personeel.
Besluit:
-De personeelskosten i.r.t. COA met 90.000 euro te verhogen i.p.v. met 165.000 euro.

En gaat over tot de orde van de dag,
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