
Amendement Seniorenpartij Drechterland 
 

Raadvergadering: 23 november 2020                                                                                                          
Onderwerp:  Vitale Dorpen                                                                                            
Agendapunt: 7. Voortgangsrapportage Vitale Dorpen 4e kwartaal 2020 (2020-37) 
Ingediend door de fractie SPD, M.  Tros 
                                      

De gemeenteraad van Drechterland bijeen op 23 november 2020;  

Constaterende dat: 
- Op 27 maart 2017 de gemeenteraad Drechterland reeds een totaalbudget van 

€ 500.000 beschikbaar heeft gesteld voor het  voorbereiden of uitwerken van alle 48 
allianties; 

- Er in het CUP voor zowel 2019 als 2020 een bedrag van €200.000,- , totaal 
€400.000,- gevraagd wordt voor Vitale Dorpen; 

- nadat de gemeenteraad op 26-06-2017 de kadernota heeft vastgesteld is er € 
83.000 aan het totaalbudget vitale dorpen toegevoegd. 

- Er in afgelopen jaarstukken veel bedragen niet benut zijn en overgeheveld, zonder 
duidelijke uitleg en onderbouwing.  

- Er nu een raadsvoorstel ligt die van de resterende €125.181,- +€35.000,- slechts 
€72.054 terug wil storen aan de algemene reserve. 

 
Overwegende dat:  
- De huidige documenten geen duidelijkheid geven waaraan het geld is uitgegeven, 

waarom er later meer nodig was dan eerder geraamd, vervolgens waarom er later 
veel minder nodig bleek dan geraamd en wat er uberhaupt nog precies nodig is. 

- Zo zijn er bedragen besteed van €111.206 voor een thema, zonder dat wij kunnen 
zien waaraan. 

- Uit de analyse van de rapportages van oktober 2018 kon worden geconcludeerd dat      
            van de ‘48’allianties er toen slechts 16 actief waren, in 2019 14 allianties, op dit  
            moment 13 allianties. 
-  Er nu gevraagd wordt €35.000,- in post onvoorzien te reserveren en €53.127 voor het 

afronden  van 13 allianties, zonder onderbouwing. 
- Wij geen  conclusies kunnen trekken waarom afgelopen twee jaar slechts 3 allianties 

afgerond zijn, en waarom deze 13 allianties nog niet afgerond zijn.  
- Er in het huidige stuk nog steeds veel onduidelijkheden zijn over waarom er nog  
            €88.127 nodig is voor het afronden van 13 allianties, waaraan al reeds veel tijd en  
            geld is besteed. 
- Wij als gemeenteraad niet kunnen beoordelen hoe de gelden zijn gebruikt, worden  
            gebruikt en zodoende geen afwegingen hierin kunnen maken.  
- Wij een bedrag van €88.127 reserveren zonder onderbouwing onverantwoord vinden  
            in deze tijd waarin grote financiële uitdagingen zijn. 
 

                                                                Besluit: 
  

1. Punt 2: “In te stemmen met het afronden van de in de Voortgangsrapportage Vitale 
Dorpen 4e kwartaal 2020 voorgestelde allianties. Het totaalbudget à € 72.054 dat 
door deze afronding vrijkomt, in mindering te brengen op de Reserve Vitale Dorpen 
en dit ten gunste te brengen van de Algemene Reserve”  
                                                                 te wijziging in: 
“Kennis te nemen met het afronden van de in de Voortgangsrapportage Vitale 
Dorpen 4e kwartaal 2020 voorgestelde allianties. Het totaalbudget à € 125.181 wat 
momenteel resteert  in mindering te brengen op de Reserve Vitale Dorpen en dit ten 
gunste te brengen van de Algemene Reserve.” 



 
en toe te voegen: 

2. Punt 4: “De gemeente Drechterland een separaat raadsvoorstel voor te leggen met 
financiële onderbouwing voor het afronden van de 13 allianties. 

 
Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 23 november 2020. 
 
De raad voornoemd, 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
J.N.M. Commandeur    M. Pijl     


