
 

 

 

 

Amendement Voorjaarsnota Duiven 2019 
De raad van de gemeente Duiven, in vergadering bijeen op dinsdag 2 juli 2019, 

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019 
(Z/19/050340/201403905) inzake het nemen van besluiten over een aantal beslispunten met 
betrekking tot de Voorjaarsnota Duiven 2019,  

overwegende dat:  

 het gepresenteerde financieel meerjarenperspectief tot aanzienlijke tekorten leidt voor de 
jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023; 

 het college wil streven naar een sluitende begroting vanaf 2023 waarbij met name de 
besteding van gelden voor de jeugdzorg specifieke aandacht krijgt; 

 daarnaast het college zowel de nieuwe beleidskeuzes als de mogelijkheden om minder geld 
te besteden aan bestaand beleid wil overwegen zodra er meer zicht is op een resterend 
tekort; 

 
nader overwegende dat: 

 het huidig coalitieakkoord een realistisch en structureel sluitende begroting als 
uitgangspunt hanteert; 

 duurzaam financieel beleid inhoudt dat structurele uitgaven met structurele inkomsten 
worden gedekt en tegenvallers niet voor ons uit worden geschoven; 

 in onvoldoende mate rekening is en kon worden gehouden met de toegenomen druk op de 
financiële beheersbaarheid binnen het Sociaal Domein (met name van de jeugdzorg); 

 er op dit moment nog geen goed beeld is om de financiën met betrekking tot de jeugdhulp 
beter beheersbaar te maken (in afwachting van de resultaten van de Taskforce); 

 structurele middelen alleen mogen worden benut als we weten waaraan die middelen 
worden besteed (‘goed’ voorbeeld is de jeugdzorg en het voorkomen van ongebreidelde 
groei in kosten); 

 voor de komende jaren geen financiële ruimte meer resteert voor nieuw beleid; 

 73,3% van de middelen die het college voor nieuw beleid en speerpunten voorstelt, 
betrekking heeft op het Programma (P) 2 Maatschappij ( 9,5% bij P1 Bestuur en 17,2% bij 
P3 Omgeving); 

 het college hiermee het belang dat aan en zorg voor inwoners wordt gehecht benadrukt; 
 
 

Besluit de Voorjaarsnota Duiven 2019: 

 beslispunt 5 te wijzigen in: het college opdracht te geven een maatregelenpakket in 2019 
te starten dat ervoor moet zorgen dat er een structureel sluitende begroting vanaf 2022 
wordt gepresenteerd; 

 uitgangspunt hierbij moet zijn dat tekorten in beginsel binnen het eigen programma 
worden opgelost en daarna in het kader van integraal financiële verantwoordelijkheid de 
andere programma’s hierbij betrekken;  



 

 

 

 

 en de gevolgen hiervan te verwerken in de Voorjaarsnota Duiven 2020 nadat de raad over 
de resultaten van de voorgestelde maatregelen tijdig is gekend. Uitgangspunt hierbij is dat 
de nu gepresenteerde tekorten in ieder geval structureel aanzienlijk worden verminderd; 

 de daadwerkelijke structurele effecten moeten in ieder geval vanaf het jaar 2021 zichtbaar 
en realistisch zijn; 

 als kwalitatieve randvoorwaarde geven we mee dat bij de voor te stellen maatregelen niet 
uitsluitend op de huidige tegenvallers en negatieve resultaten wordt geanticipeerd (dus 
niet uitsluitend nieuw beleid) maar zeker ook op bestaand beleid; 

 hierbij geldt ook dat het college niet alleen koerst op een sluitende begroting maar dat ook 
wordt aangegeven op welke beleidsonderwerpen met minder kosten/meer opbrengsten 
beoogde doelstellingen kunnen worden gehaald en wat de gevolgen van deze 
doelstellingen zijn; 

 het college opdracht te geven de resultaten van de Taskforce vóór het vaststellen van de 
Begroting 2020 aan de raad kenbaar te maken zodat er nog ruimte is voor een debat 
hierover maar in ieder geval de financiële effecten in het boekjaar 2020 kunnen worden 
verwerkt. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fracties van de Gemeenteraad Duiven: 
 
CDA    Lokaal Alternatief  VVD   PvdA    
 
 
 
 
GroenLinks  SP    Pro Duiven  D66 


