
Amendement: Programmabegroting 2011-2014
De gemeenteraad van Neerijnen, in vergadering bijeen op 18 november 2010,
Ove-egende dat:
- het gewenst is om st|cturele lasten op te nemen in de exploitatie;
- het gewenst is om de discussie inzake de fietsroute van Waardenburg naar Gelde|alsen op
een later tijdstip te voeren op basis van concrete plannen;
- het noodzAelijk is om middelen beschikb|r te hebben voor het stimuleren en
inst|dhouden van cul|mhistorische waarden;
- het noodzAelijk is om middelen beschikbaar te hebben voor het versterken van de
communicatie tussen gemeente en bevolking.
Besluit de programmabegroting 2011-2014 alsvolgt aan te passen:
- Het vormen van een reserve Bestemmingsplnnnen en hieraan st|ctureel f 45.000 perjaar
toe te voegen, en de investeringen van f 50.000 in 2011, f 90.000 in 2012 en f 20.000 in
2014 ten laste van deze reserve te brengen;
- De kosten van de actualisatie welstandsnota ad. f 10.000 niet ten laste van de algemene
reserve te brengen;
- De kosten van verkeerssubsidies ten laste van het budget Locaal Educatieve agenda te
brengen;
- De kosten van het schoolm|tschappelijk werk ten laste van de Rijksbijdrage CJG te
brengen;
- De discussie inzake het verbeteren van de fietsroute Wa|denburg naar Gelde|alsen op een
later tijdstip te voeren en de kosten te dekken uit de voorziening Boven|jkse investeringen;
- Voor het stimuleren en inst|dhouden van cultuurhistorische waarden f 10.000 stmctureel
perjaar beschikbaar te stellen;
- Voor de uitgave van een gemeentelijke nieuwsbrief f 15.000 st|ctureel perjaar beschikbar
te stellen;
- Voor een onderzoek naar de verkeersm|tregelen op de dijken voor 201 1 f 3.500
beschikbaar te stellen;
- De nieuwe beleidsvoomemens te dekken uit de ombuigingsvoorstellen B1, B2, B3, C1, C2,
C3, C4 en C5;
- De kosten van het zwerfafval met ingang van 2012 door te berekenen in de
afvalstoffe|ef|ng;
- Op het budget fractieondersteuning f 2.000 te bezuinigen zodat een budget resteert van
f 2.500.
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Nieuwe |leidsvoome|ns cat C
C 1 Schoolmaatschappelijk |rk
C 2 Fietsu Waard/Meterensekade 2011 214.000 30
C 3 Realisatie aansluiting Hellouw
rovinciale weg 2011
P
C 4 Cultuurhistorische waarden
C 5 Nieu|brief
C 6 Onderzoek velkmaatr. Dijk
P.m
P.m
Begroting CJG
p.m Reserve Boven|jkse
Voocieningen
p.m.
10.000
15.000
3.500 -
p,m
10.000
15.000
p.m
10.000
15.000
p.m
10.000
15.000
28.500 25.000
25.000
25.000
œbuigingsvoo||llen cat B en C
B 1 Z|rfafval
B 2 WMO ve|oe|oocieningen
B 3 WMO woningaanpassingen
C 1 Vergoeding reis-/ve*lijKosten
C 2 Fradie-ondersteuning
C 3 Juridische adviezen
C 4 |roepsonderst. Brandweer
C 5 Kosten Ieerlingenveœoer
15.000 15.000 15.000
5.000 5.000 5.000 5.000
3.000 3.000 3.000 3.000
5.000 5.000 5.000 5.000
2.000 2.000 2.000 2.000
2.500 2.500 2.500 2.500
6.000 6.000 6.000 6.000
5.000 5.000 5.000 5.000
28.500
43.500
43,500
43.500
Begroting bestaand beleid
Nieuwe beleidsvoornemens A en B
Ombuigingsvoo|tellen A
Saldi na nw |leidsvoom A en B
-94.145 -261.114 -247.600 -239.031
-56.120 -48.870 -48.870 -48.870
192.767 291.909 287.601 283.294
42.502 -18.075 -8.869 -4.607
Nieuwe beleidsvoornemens C
Ombuigingsvoorstellen B en C
28.500 25.000 25.000 25.000
28.500 43.500 43.500 43.500
18.500 18.500 18.500
Saldi na nw beleidsvoom C
42.502
425
9.631
13.893
Eerste begrotings|jziging 2011
-7.699 1 1,645
-723
-22.098
Saldi na te begrotings|jz 2011
|.803
12.070
8.908
-8.205


