
Amendement  

betreffende: Kadernota 2020-2024  

Ingediend door de fractie SPD, M.C. Tros- van Diepen,  

                                      

De gemeenteraad van Drechterland in vergadering bijeen op 2 juli 2020; 

Constaterende dat: 
- Er op dit moment voor 2019 en 2020 €400.000,- is uitgegeven voor ambtelijke 

ondersteuning van 16 plannen; 
- Er in de jaarstukken 2019 beschreven staat dan niet het hele programmabudget 

(€98.000) is benut en daarom het programmabudget overgeheveld is naar 2020; 
- De onderbouwing voor hoogte van deze bedragen niet verder is toegelicht dan ‘de 

inzet van twee ambtenaren’;  
- Onduidelijk is wat de overheveling in combinatie met het reeds beschikbare budget 

doet en wat ervan gebruikt zal worden voor 2021 en verder; 
- De portefeuillehouder recent mondeling heeft toegezegd dat er €50.000,- van  project 

Vitale Dorpen bespaard kan worden.   
 
Overwegende dat:  
- Wij het onverantwoord en onverstandig achten financiën beschikbaar te stellen 

waarvan het nut, doel, noodzaak en financiële onderbouwing onduidelijk is; 
-  De eerdere (niet gespecificeerde) kosten van Vitale Dorpen gepland waren voor 2019 

en 2020 en niet voor 2021; 
- Er geld over blijkt te zijn van dit budget; 
-  Wij met ingrijpende bezuinigingen te maken hebben en als gemeenteraad moeten 

controleren hoe dit plaatsvindt; 
-  Het budget ‘CUP’ zonder nadere toelichting en onderbouwing in de kadernota     
            beschreven staat; 
- Wij ervan uitgaan dat onder de ‘CUP’reservering van komende jaren mogelijk de    
            mondeling benoemde kosten van Vitale dorpen van 2021 verwerkt zijn; 
- De portefeuillehouder recent mondeling heeft toegezegd dat er €50.000,- van Vitale  
            Dorpen bespaard kan worden.   

b e s l u i t : 
  

aan punt 1. toe te voegen: 
‘de reservering van de  niet gespecificeerde CUP-gelden beschreven in de Kadernota 
2020-2024 niet te reserveren voor nieuwe kosten van Vitale Dorpen na 2020’  

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van Drechterland op 2 juli 2020.  
 
De raad voornoemd, 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
J.N.M. Commandeur     M. Pijl 


