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Motie 7

Oproep financiële informatie aan de gemeenteraad
Motie van de fracties van de VVD, Kernachtig Wijchen
en PvdA
Eerste indiener motie: Alice Peters - Vroom
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 7 november 2019.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat

De begroting voor 2020 van de gemeente Wijchen niet sluitend
is;

Een begroting een optelsom is van verplichtingen én beleidskeuzes die recent, máár ook in het verre verleden gemaakt
zijn;

Het voor de gemeenteraad vrijwel onmogelijk is om aan de
hand van deze programmabegroting inzicht te verkrijgen in de
daadwerkelijke uitgave per taakveld;

Het daarom voor de gemeenteraad bijna niet te doen is om
structurele bezuinigingen voor te stellen.
overwegende, dat

Het college als uitvoerder van beleid precies weet wat Wijchen
doet, waarom ze dat doet, en hoeveel het kost;

De gemeenteraad ook meer gedetailleerde informatie over de
begroting wenst te hebben;

De gemeenteraad in het verleden (tot 2018) met de productbegroting wél over meer detailinformatie beschikte.

Deze detailinformatie als ook de achtergrond van het beleid informatie is, die aanwezig is. Die alleen niet met de gemeenteraad op dusdanige wijze gedeeld wordt.

Met deze informatie het mogelijk is om in het verleden gemaakte Wijchense keuzes te heroverwegen
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roept het college op

Voor de gemeenteraad per taakveld beter inzichtelijk maken
wat voor beleid er in zit en wat welk beleid kost. Hieruit moet
blijken wat: verplicht (landelijk) is en welk deel gebaseerd is op
in het verleden gemaakte Wijchense keuzes.

Dit gedetailleerde inzicht bij de Perspectiefnota 2021 gereed te
hebben.

Bij het opstellen van de Perspectiefnota en begroting 2021 te
analyseren of er ruimte in beleidsvelden zit tot het doorvoeren
van structurele bezuinigingen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de VVD,
Wijchense VVD, Alice Peters – Vroom
Kernachtig Wijchen, Twan van Bronkhorst
PvdA, Peter Gatzen

