
AMENDEMENT
De gemeenteraad van Neerijhen, in vergadering bijeen ter behandeling van de
Programmabegroting 201 1-2014 op 18 november 2010
Ove|ègende:
* Dat het noodzakelijk is om een strudureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen;
@ Dat er in de begrotingen tot nu toe onvoldoende rekening is gehouden met de heriodiek
terugkerende kosten voor de actualisatie van bestemmingsplannen en de welstandsnota',
@ Dat het niet wenselijk is om strudureel middelen uit de algemene reserve te gebruiken
om voor een sluitende begroting te zorgen;
* Dat het in dit kader onwenselijk is dat er willekeurig wordt afgeschreven op investeringen
met een maatschappelijk nut;
@ Dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt om vrijkomende middelen uit
onde|ijsachterstandenbeleid, onde|ijsbegeleiding en Iogopedie te reserveren voor
onde|ijsdoeleinden',
@ Dat de najaarsnota 2010 aangeeft dat de jaarlijkse budgetcyclus een strudurele
onderuitputting Iaat zien (voor het jaar 2010 geschat op f 250.000).,
B E S L U l T
*.
1. Om' een egalisatierese|e in te stellen voor de periodiek terugkerende kosten voor de
actualisatie van bestemmingsplannen en de welstandsnota',
2. Om aan deze egalisatierese|e ten Iaste van de algemene reserve een bedrag te doteren
om de genoemde kosten voor de komende jaren op te vangqn (bijvoorbeeld E 150.000).,
3. Om met ingang van het jaar 2012 jaarlijks ten laste van de begroting een bedrag aan
deze egalisatieresewe toe te voegen om genoemde kosten op Iange termijn op te
vangen (bijvoorbeeld E 30.000 perjaarl;
4. Om de kosten voor de actualisatie van bestemmingsplannen en de welstandsnota voor
de komende jàren ten Iaste van deze egalisatierese|e af te wikkelen;
5. Om af te zien van de voorgestelde eenmalige afschrijving op de rotonde aan de
Este|eg/Bommelsestraavzandstraat',
6. Om af te zien van de voorgestelde bezuiniging op de post onde|ijsachterstandbeleid',
7. Om (mede ter dekking van de genoe|de voorstellen) in te stemmen met de volgende
voorgestelde bezuinigingsposten zoals genoemd op pagina 14 van de begroting: 82
(WMO vervoer algemeenl; 83 (WMO woonvoorzieningenl', C1 (vergoeding reis- en
verblijfskostenl', C3 (uridische adviezenl; C4 (uitbreiding beroepsondersteuning
brandweerl', en C5 (kosten Ieerlingenvewoer).
8. Om in de meerjarenbegroting 2011-2014 een taakstellende bezuiniging op te nemen
i.v.m. strudurele onderuitputting van f 50.000 perjaar.
En gaat over tot de orde van de dag;
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Financiele gevolgen Amendement 18-11-2010
Wensen:
Correctie dekking nieuw beleidsvoornemen A1
actualisatie bestemmingsplannën (niet ten laste van de
algemene reserve)
Correctie dekking nieuw beleidsvoornemen A3
actualisatie welstandsnota (niet ten Iaste van de
algemene ieserve)
Eenmalige dotatie aan de nieuw te vormen
egalisatiereseœe bestemmingsplannen etc.
Jaarlijkse dotatie aan de nieuw te vormen
egalisatieresewe bestemmingsplannen etc.
Corredie ombuigingsvoorstel A7
onde|ijsachterstandenbeleid
Correctie o|buigingsvoorstel A9 ve|roegd afschrijven
rotonde Esterweg c.a.
2011
2012
2013
2014
50.000
90.000
20.000
10.000
150.000
30.000
30.000
30.000
28.000
28.000
28.000
28.000
42.317 41.009 39.701 38.394
280.317 189.009 97.701 116.394
Dekking:
Dekking bestemmingsplannen en welstandsnota ten
Iaste van de nieuw te vormen egalisatierese|e
bestemmingsplannen etc.
Dekking eenmalige dotatie ten Iaste van de algemene
reserve
60.000
150.000
90.000
20.000
Ombuigingsvoorstellen B en C (pag. 14 van de
begrotingl.'
82 Inkomensgrens WMO ve|oewoocieningen
B3 Inkomensgrens WMO woningaanpassingen
C1 Taakstélling vergoeding reis- en verblijfkosten
C3 Taakstelling juridische adviezen
C4 Beroepsondersteuning brandweer 2009
C5 Kosten leerlingenve|oer
Taakstelleide bezuiniging i.v.m. structurele
onderuitputting
Correctie nieuw beleidsvoornemen A5 rentede|ing
door beroep op de algemene reserve*
5.000
3.000
5.000
2.500
6.000
5.000
5.000
3.000
5.000
2.500
6.000
5.000
5.000
3.000
5.000
2.500
6.000
5.000
5.000
3.000
5.000
2.500
6.000
5.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
1 1 .536
16.036
16.036
286.500 178.036 92.536 iiz.
* doordat eèn aantal bedragen niet aan de algemene
reserve woidt onttrokken, kan 5% van dit bedrag
worden ingezet als dekkingsmiddel:
f 50.000 (A1) + 10.000 (A3) + 320.729 (A9) = 380.729
E 90.000 (A1) x 5% =
Eenmalige àotatie egalisatieresewe (f 150.000)
19.036 19.036 19.036
4.500 4.500
-7.500 -7.500 -7.500
0 1 1.536 16.036 16.036
Samenva|ing:
Totaal saldi programmabegroting 2011-2014 (pag. 5)
Wensen
Dekking
Saldi begroting na amendement
9 1 .352
-280.317
286.500
20.775
-189.009
178.036
25.481
-97.701
92.536
29.743
-1 16.394
1 12.536
97.535 9.802 20.316 25.885


