
MOTIE 

betreffende: Kadernota 2020-2024 (2020-22) 

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

                                      

De gemeenteraad van Drechterland in vergadering bijeen op 2 juli 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; 

- De onderbouwing voor hoogte van deze bedragen niet verder is toegelicht dan ‘de 
inzet van twee ambtenaren’.  

- 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 portefeuillehouder mondeling recent heeft aangegeven dat er mogelijk op dit 
budget €50.000 kan worden bezuinigd. 

 
Overwegende dat:  
- De rapportages onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven of en waarom het eerder  

vrijgegeven budget van  €500.000,- en €400.000,-  reeds verbruikt is en/of niet 
voldoende is gebleken; 

-  Er in de kadernota 2020-2024 niets over Vitale Dorpen staat, noch over eerdere    
            besteding noch over huidig en toekomstig gebruik van de gelden of eventuele    
            bezuiniging hierop; 
-- Uit de analyse van de laatste rapportages van oktober 2018 kon worden;  
            geconcludeerd dat van de ‘48’allianties er toen slechts 16 actief waren, in 2019 14  
            allianties; 
-  Vaker toegezegde onderbouwing of specificatie van de bedragen tot op heden niet is  
            ontvangen; 
- Wij als gemeenteraad niet kunnen beoordelen hoe de gelden zijn gebruikt, worden  
            gebruikt en zodoende geen afwegingen hierin kunnen maken; 
 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
  

uiterlijk september 2020 de gemeenteraad een concrete onderbouwing te sturen over de 
reeds gedane en nog geplande uitgaven ten behoeve van Vitale dorpen. 
 
… en gaat over tot de orde van de dag. 
 

                                                    Stemming: 

 Vóór:                                                                    aangenomen 

 

 ------------------------------------------------------            verworpen 

Tégen:                

                                                                             ingetrokken  

                

                                                                                 , de griffier.                      


