Betreft: Begroting 2019

Amendement Inwonersinitiatieven Groenstructuurplan en
Monumenten
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 31 oktober 2018
constaterende, dat
• voorgesteld wordt tot het afschaffen van de subsidiemogelijkheid inwonersinitiatieven van 20.000 euro, het doorstrepen van het budget projecten
Groenstructuurplan van 75.000 euro, het afschaffen van een budget voor
monumenten van 15.000 euro e.d. en de gevolgen van die voornemens
beleidsinhoudelijk niet worden verwoord;
is van mening, dat
• vooralsnog de genoemde budgetten sowieso gehandhaafd dienen te worden en
deze gelden van in totaal 110.000 euro gevonden kunnen worden door te
denken aan de onderuitputting1 op begrotingsposten en het aanspreken van
de Algemene Reserve waarvoor geen ondergrens is vastgesteld;
besluit de voorgestelde bezuinigingen inzake subsidie inwonersinitiatieven (20.000
euro), budget projecten Groenstructuurplan (75.000 euro) en het budget monumenten (15.000 euro) in de Begroting 2019 op te nemen.
De raad gaat over tot de orde van de dag.
Namens de PRD: John Bartels
Amendement werd ontraden door het college en verworpen met 3 stemmen voor (PRD) en
20 stemmen tegen (VVD, D66, GL, PvdA, GB, CDA).
1

Er wordt gesproken van onderuitputting wanneer zich de situatie voordoet dat in een kalenderjaar
of boekjaar minder geld wordt uitgegeven aan een bepaald doel dan dat daarvoor was begroot. Dus
het positieve verschil tussen de verwachte uitgaven en werkelijke uitgaven, een batig saldo.
Als voorbeeld: we lezen de geplande extra uitgaven van een ruim 2 miljoen op het gebied van Jeugd
en Wmo. Dit kan noodzakelijk zijn, maar het ligt gezien eerdere jaarresultaten in de verwachting, dat
de werkelijke kosten voor Jeugd en Wmo in 2019 lager zullen uitvallen.
Tekst Pagina 36 Begroting 2019
Maatwerkvoorziening jeugd Rekening 2017 -8.377.000 / begroting 2018 -8.615.000 / begroting 2019
-8.716.000 / verschil t.o.v. 2018 = stijging van 101.000 euro
Tekst Pagina 40 Begroting 2019
Maatwerkvoorziening Wmo Rekening 2017 -7.826.000 / begroting 2018 -8.279.000 /begroting 2019
–10.272.000 / verschil t.o.v. 2018 = 1.993.000 euro

