Amendement Formatieplaatsen Wethouders Renkum 2018-2022

Het amendement werd met 9 stemmen voor (PRD-GB-CDA) en 14 stemmen tegen (GL-D66-VVD-PvdA)
verworpen.
De raad in vergadering bijeen op 30 mei 2018 behandelend het voorstel Benoeming wethouders 20182022
constaterende, dat
•
•
•
•
•

in de voorgaande coalitieperiode gewerkt is met 3,6 fte m.b.t. het aantal wethouders hetgeen
neerkwam op vier wethouders, met een betrekkingsomvang van 90%;
als reden voor de, wat genoemd werd, tijdelijke uitbreiding van de formatie te maken had met
de nieuwe taken voor de gemeente inzake de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein;
het voorliggende voorstel uitgaat van een benoeming van vier fulltime wethouders of te wel
een formatieomvang van 100% c.q. 4 fte hetgeen een aanzienlijke extra uitgave betekent van
in totaal een kleine 400.000 euro gedurende de nieuwe raadsperiode;
alle fracties bij het vaststellen van de Begroting 2018 in feite bewust akkoord zijn gegaan met
een vermindering van 0,6 fte aan formatieplaatsen m.b.t. het aantal wethouders, zodat een
besparing bereikt zou worden;
het coalitieakkoord de komende vier jaren uitgaat van een lastenverzwaring voor de inwoner
en er qua burgerparticipatie veel van onze inwoners verwacht wordt;

overwegende, dat
1. de gemeente de laatste jaren aanzienlijk gesnoeid heeft in het personeelsbestand en diverse
taken blijvend uitbesteed worden, zodat het logisch is, dat ook bezuinigd kan worden aan de
uitgaven inzake salarissen van wethouders;
2. uitbreiding van het aantal wethouders c.q. het verruimen van de betrekkingsomvang niet
alleen een slecht signaal is richting de organisatie en de bevolking, maar ook qua argumentatie
als zwalkend en ongeloofwaardig beleid overkomt;
3. er andere gemeenten zijn vergelijkbaar met die van Renkum, zoals Wageningen, die bewust
het aantal fte terugschroeven naar of het houden op 3 fulltimewethouders, terwijl men in feite
hetzelfde takenpakket vervult;
4. een financiële dekking van het voorstel ontbreekt en geen alternatieven worden geboden;
5. als gevolg van het aannemen van voorstel de inwoner hoe dan ook de rekening gepresenteerd
krijgt;
besluit de tekst op pagina 3 onder financiële consequenties na “Met ingang van april 2018 is in de
begroting rekening gehouden met 3 fte aan wethouders” te schrappen en aansluitend op voornoemde
zin op te nemen “De omvang van de betrekkingsomvang van de wethouders bedraagt 75%”.
De raad gaat over tot de orde van de dag.
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