Motie Kadernota 2022-2025 Z/21/387254
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2021 bij voorstel Z/21/387254 Kadernota
2022-2025.
Constaterende dat:
1. De kadernota een middel is om te komen tot een integrale afweging bij het vaststellen van de
begroting.
2. Er nog veel onzekerheden zijn omtrent de algemene uitkering van het Rijk.
3. De jaarrekening 2020 sluit met een voordeling resultaat van € 5.567.800.
4. Eenmalige middelen gebruikt kunnen worden om investeringen af te schrijven waardoor structurele
middelen beschikbaar komen in de begroting.
5. Het bezuinigingspakket voor de begroting 2020-2024 is zeer pijnlijk en drastisch geweest om te
voldoen aan de eisen van een sluitende begroting.
Overwegende dat:
1. De Kadernota het moment is om keuzes uit het verleden te heroverwegen.
2. De gemeente door deze maatregel niet afhankelijk is van de algemene uitkering van het rijk.
3. De impact van Corona een extra impact heeft op onze inwoners, stichtingen, verenigingen,
ondernemers en andere belanghebbenden waardoor de omstandigheden dusdanig veranderd zijn
dat deze bezuinigingen een heroverweging verdienen van dit college en de raad.
Draagt het college op:
1. Het voordelige resultaat van € 5.567.800 te gebruiken om vanuit de algemene reserve een reserve te
vormen voor afschrijvingslasten van investeringen. Daardoor komt tegenover de jaarlijkse
afschrijvingslast een even grote ontrekking aan de reserve afschrijvingslast te staan.
2. De structurele ruimte die ontstaat door het voorstel onder 1 te gebruiken om (een deel van) de
bezuiningen 2019 stop te zetten of om te draaien. Hierbij kan gedacht worden aan:
 NME
 Anders inrichten doelgroepenvervoer door beter benutten reguliere ov-mogelijkheden
 Inrichting doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding
 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieactiviteiten stopzetten.
 Individuele leerlinggelden/onderwijsbegeleiding
 Stoppen met Uniek sporten en verenigingsondersteuning (sportcontact)
 Stoppen subsidiering culturele festivals













Financiele ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan
huidige situatie.
Laten vervallen budget vrijwilligerswerk
Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk
Bezuinigingen algemeen maatschappelijk werk
Het laten vervallen van het inwonerspanel per 2023
Bijzondere bijstand: eigen bijdrage kosten WMO niet meer vergoeden
Bijzondere bijstand: vergoeding huisinrichting verlagen
Bijzondere bijstand: kindpakket en gelrepas versoberen
Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouder
Stopzetten subsidie opvang minderheden
Invoering vermakelijkheden retributie.

3. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de behandeling van de begroting 2022-2025 in
november 2021.
En gaat over tot tot de orde van de dag.
Zevenaar, 7 juli 2021
Nathani Niebuur-Sluiter, Partij van de Arbeid
Lotte van der Velden, SP
__________________________________________________________________________________
Dit amendement is verworpen in de vergadering van 7 juli 2021
Stemverhouding:
Voor stemden leden van de fracties (8): PvdA, SP, D66 en VVD
Tegen stemden leden van de fracties (18): Lokaal Belang, CDA, GroenLinks en Sociaal Zevenaar
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