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Samenvatting
In de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft onze raad de ‘Herfstnota 2017’ (BW17.00590)
gedeeltelijk( beslispunten 1-2-3) vastgesteld. Beslispunt 4, die betrekking heeft op de 4e begrotingswijziging
2018, hebben wij niet vastgesteld. Met dit voorstel wil onze fractie uw raad verzoeken alsnog in te stemmen
met de 4e begrotingswijziging 2018.
Besluit om
1. In te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel en alsnog in te stemmen met de 4e begrotingswijzing 2018.
Inleiding
Bij de behandeling van de ‘Herfstnota 2017’ d.d. 19 december hebben wij ingestemd met de eerste drie
beslispunten, te weten:
1. De herfstnota 2017 vast te stellen;
2. De financiële afwijkingen 2017 met per saldo een positief bedrag van 0.2 miljoen vast te stellen;
3. Hiervoor de 9e begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
Het (4) beslispunt, “instemmen met de 4e begrotingswijzing 2018”, hebben wij als raad niet vastgesteld. De
4e begrotingswijziging heeft betrekking op de gehele “algemene dienst” van onze gemeente: de effecten van
dit besluit hebben gevolgen voor het programma: werk en inkomen’, jeugd, maatschappelijke
ondersteuning, omgeving, bestuur en algemene ondersteuning, overige eigen middelen en mutaties
reserves. Uitstel van de behandeling van de 4e begrotingswijziging 2018 leidt tot forse extra risico’s voor
onze gemeente. Risico’s die naar de mening van BN&M onverantwoord zijn en zeker niet in het belang zijn
van onze inwoners.
Om de bedrijfsvoering van onze organisatie en de te behalen resultaten niet te verstoren wordt uw raad
voorgesteld alsnog deze 4e begrotingswijzing 2018 vast te stellen.
Argumenten
1. Elk raadslid is bevoegd een initiatiefvoorstel in te dienen
De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid
goed uitvoert. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van onze
gemeente. Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf
met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.
2. Met de vaststelling van de 4e begrotingswijziging2018 wordt het bedrijfsproces niet verstoord.
Het niet vaststellen van deze wijziging heeft uitvoeringsgevolgen voor alle hierboven genoemde
programma’s. Om deze (negatieve) effecten zo veel mogelijk te beperken moet de 4 e
begrotingswijziging worden vastgesteld

Communicatie
Na goedkeuring van deze begrotingswijziging zal deze worden voorgelegd aan de provincie Gelderland.

Bijlage
1. 4e begrotingswijziging 2018 at 17004638
De leden van de fractie BN&M.
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