
 

Amendement Rheden Financieel Stabiel: Nu doorzetten 

 

De raad van de gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 30 juni 2020, sprekende over het 

raadsvoorstel Kadernota 2021,   

Constaterende en overwegende dat: 

1) Het besparingsprogramma Rheden Financieel Stabiel (RFS) resultaat laat zien; 

2) De al genomen maatregelen binnen RFS nog niet voldoende zijn om in 2021 en verder een 

sluitende begroting op te stellen; 

3) Het college de raad heeft gevraagd oplossingsrichtingen aan te dragen op basis waarvan het 

college concrete maatregelen kan voorstellen die leiden tot extra structurele besparingen tot 

een hoogte van € 2 in 2021 tot 3 miljoen in de jaren daarna;  

4) De rekeningcommissie naar aanleiding van haar bevindingen bij de jaarrekening 2019 de raad 

adviseert om met ingang van 2021 een begroting te presenteren die in alle jaarschijven 

structureel en reëel in evenwicht is en daarbij bovendien te koersen op herstel van de algemene 

reserve tot het niveau van 1-1-2020 (zijnde € 16.9 miljoen algemene reserve); 

5) De raad voornoemde advies van de rekeningcommissie onderschrijft; 

6) De raad graag kaders aan wil reiken maar nog niet de effecten daarvan ten volle in kan schatten, 

maar ook beseft dat het college dat in deze fase ook niet kan. De raad de bereidheid heeft om, 

wanneer tijdens  komende maanden blijkt dat de –in onderstaand besluit genoemde- kaders tot 

ongewenste effecten leiden, die kaders bij te stellen tijdens de bespreking van de 

Programmabegroting 2021 in november 2020;  

7) De raad ook de kennis en ervaring van het college wil benutten door hen de ruimte te geven om 

naar eigen inzicht maatregelen aan te reiken die ter beoordeling meegenomen  kunnen worden 

tijdens de begrotingsbespreking in november 2020. Doel hiervan is ook om keuzemogelijkheden 

te creëren voor de raad zodat er maatregelen zijn die als alternatief kunnen dienen voor 

besparingsplannen die voortvloeien uit de onder punt a t/m d van het besluit genoemde kaders; 

8) De beraadslagingen tijdens de voorbereidende vergadering (over de kadernota) van 16 juni 

2020 duidelijk hebben gemaakt dat de raad naar een evenwichtig en breed gedragen kader 

streeft en daarom nu geen onomkeerbare besluiten wil nemen. 

 

Besluit om punt 2 van het voorgenomen besluit als volgt te wijzigen : 

a) Voor het programma welzijn (programma 2) de uitgaven in 2021 (wettelijk en bovenwettelijk) 

ten opzichte van het nu in de programmabegroting 2021 e.v. voorgestelde uitgaven (pag. 5 

kadernota) additioneel 500k te besparen. Indien blijkt dat de effecten van de te behalen 

bezuinigingen uit het Transformatieplan onvoldoende zijn hiervoor aanvullende bezuinigingen 

te zoeken in alle bovenwettelijke taken.   

b) Voor de bovenwettelijke taken in de programma’s 1, 3, 4 en 5 met een voorstel te komen tot 

afroming van 10%, waarbij uitgaven die ten goede komen aan vrijwilligers, verenigingen in de 



volle breedte van het maatschappelijk veld en de lokale economie zoveel mogelijk worden 

ontzien. Via deze afroming minimaal € 1 miljoen aan structurele uitgaven besparen ten opzichte 

van het financieel perspectief zoals op pagina 5 van de kadernota. 

c) Bij Programma 7 (overhead) een additionele besparing te willen realiseren van € 500.000,- ten 

opzichte van de in de programmabegroting (2021) voorziene 14,4 miljoen;  

d) De inkomsten uit OZB in 2021 te vergroten door een additionele stijging van 5% (zijnde een 

bedrag van circa  € 300.000) naast de gebruikelijke aanpassingen als gevolg van de jaarlijkse 

indexatie. 

e) Voor de beoogde € 1.1 miljoen, die naar verwachting incidenteel nodig is voor de voorbereiding 

van de nieuwe Omgevingswet met een voorstel te komen tot dekking vanuit andere incidentele 

middelen  dan wel met een voorstel te komen om deze uitgaven drastisch terug te brengen.   

f) Het  college te verzoeken om naar eigen inzicht extra structurele besparingsmaatregelen voor te 

stellen ter waarde van € 500.000 tot € 1 miljoen om zodoende keuzemogelijkheden te creëren 

voor de raad zodat er maatregelen zijn die als alternatief kunnen dienen voor 

besparingsplannen die  voortvloeien uit de onder punt a t/m d van het besluit genoemde 

kaders; 

g) Het college te verzoeken om inzicht te geven in de opbrengsten die gegenereerd kunnen 

worden uit andere inkomstenbronnen dan OZB (denk aan subsidies etc) 

h) Het college de opdracht te geven bij het voorstel over de Programmabegroting 2021 er voor 

zorg te dragen dat : 

- de financiële consequenties en de maatschappelijke effecten van alle hiervoor onder a tot 

en met e  door de raad genoemde besparingsvoorstellen, vertaald naar concrete 

voorstellen, helder in beeld zijn; 

- eveneens de financiële consequenties en maatschappelijke effecten van de onder f 

genoemde extra besparingsmogelijkheden van het college. vertaald naar concrete 

voorstellen, helder in beeld zijn, 

zodat de raad deze kan afwegen om zo tot besluitvorming over de Programmabegroting 2021 

te komen. 
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