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Amendementen 

Voorstel Agenda nummer :   14 

Onderwerp :  Vaststellen nota van uitgangspunten begroting 2017.  

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 21 juni 2016 

Stelt de fractie van JESS de volgende amendementen voor als zijnde aanpassingen en/of 

wijzigingen aan het besluit: 

I 
 
a)  In te stemmen met de wensenlijst; zie hiervoor het overzicht verloop begrotingssaldo  

2017-2020 (wensenlijst)  
 
JESS stelt voor om deze te laten vervallen. 
 
II 
 
b)  In te stemmen met het in de nota opgenomen dekkingsplan  
 
JESS stelt voor om deze te wijzigen in: 
 
b) Bij de begroting wordt het dekkingsplan uit de reserves en voorzieningen in een 

aparte bijlage getoond. 
 
III 
 
c)  In te stemmen met het uitwerken van de ozb opbrengsten waarbij uitgegaan wordt 

van een tariefstijging van 1%. (Dit betreft de inflatiecorrectie voor 2017).  

 

JESS stelt voor om deze te wijzigen in: 

 

c) In te stemmen met het uitwerken van de ozb opbrengsten waarbij uitgegaan wordt 
van de nullijn en een maximale tariefstijging van  1% voorzien van een motivatie (Dit 
betreft de inflatiecorrectie voor 2017). Waarbij het uitgangspunt is dat er een 
gedeeltelijk compensatie komt voor de in 2016 toegepaste extra ozb tariefstijging van 
8% boven de inflatie.   
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IV 

 

f)  In te stemmen met de overige in de nota genoemde uitgangspunten  

en 
g)  Tot verwerking van het voorgaande in de conceptbegroting 2017 en de 

meerjarenraming 2018-2020  
 

JESS stelt voor deze samen te wijzigen in: 

 

f) in te stemmen met de volgende uitgangspunten voor het opstellen van de 
conceptbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020:  

 

1. In 2018 is netto structureel 6 mln. bezuinigd (excl. nieuwe ontwikkelingen);  

2. In 2018 is de begroting duurzaam;  

3. Wensenlijsten worden pas voorgesteld, besproken en gehonoreerd, wanneer 
er middelen beschikbaar zijn, dat kan door besparingen op andere budgetten. 
Aangegane verplichtingen op basis van regionale samenwerking worden niet 
gezien als wensen; 

4. Tekorten door minder rijksbijdragen worden niet aangevuld, mits de 
gemeenteraad het noodzakelijk acht;  

5. Nieuwe taken worden budgetneutraal uitgevoerd, waarbij nut- en noodzaak 
van een nieuwe taak vooraf inzichtelijk gemaakt wordt en voorgelegd wordt 
aan de gemeenteraad met als uitgangspunt: niet meer uitgeven dan echt 
noodzakelijk;  

6. Vermindering van het takenpakket(en of vermindering van omvang van 
werkzaamheden als gevolg van het lean project gaan) gaat gepaard met een 
daaraan gerelateerde bezuiniging op de personele uitgaven en uitbreiding van 
het takenpakket zo nodig met daarbij passende personele inzet en uitgaven; 

7. Het College van B&W maakt inzichtelijk hoeveel Fte’s er vanaf nu tot en met 
2020 nodig zijn aan de hand van een overzicht personeelsplanning.            
Het College van B&W maakt inzichtelijk welke middelen gestort gaan worden 
en wat er jaarlijks wordt onttrokken van de reserves en voorzieningen. Waarbij 
alle onttrekkingen en alle investeringen consequent getoetst worden aan de 
beleidsdoelen; 

8. Het coalitieakkoord wordt binnen deze uitgangspunten gerealiseerd;  

Aanvullend:  

9. Ondergrens Algemene reserve = 20% van de som van de incidentele risico’s  

 

Schagen,  21 juni 2016. 

Namens de fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger    M. (Martijn) Puttenaar  
Fractievoorzitter    lid 
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