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Amendement Het goede voorbeeld 

 

 
De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 14 november 2013 ter behandeling  

van raadsbesluit nummer 2013-104 inzake de Programmabegroting 2014 – 2017 

 

constaterende: 

 Dat het college voorstelt een aantal bezuinigingen door te voeren zoals verwoord in de 

notitie ‘Andere tijd, andere gemeente 

 Dat deze bezuinigingen financieel verwerkt zijn verwerkt in de in behandeling zijnde 

begroting 

 In dit bezuinigingstraject de budgetten van de raad buiten beschouwing zijn gelaten 

 Het is niet aan het college om over deze budgetten te beslissen maar dit een keuze van 

de raad is 

 

 

overwegende: 

 Dat in het kader van het uitgangspunt sober besturen de griffie enkele budgetten 

benoemd heeft waarbinnen voor de raad ruimte kan zijn om te bezuinigen. 

 Dat de raad in de tijden van bezuiniging kritisch moet kijken waar zij op haar eigen 

budgetten kan besparen 

 Dat blijkt werkelijke kosten in de jaren 2008 t/m 2013 in bijna alle gevallen structureel 

lager zijn dan wat er begroot is en hierdoor eenvoudig een aantaal uitgaven lager 

begroot kunnen worden zonder het functioneren van de raad aan te tasten 

 Dat daarnaast het jaarlijkse raaduitje, zeker in tijden van bezuinigingen, niet op kosten 

van de gemeenschap dient bekostigd te worden  

 

concluderende: 

 Dat de raad het goede voorbeeld kan geven door raadsbudgetten scherper te begroten 

en het budget voor het raadsuitje in zijn geheel te schrappen 

 

besluit: 

om aan besluitpunt 1 toe te voegen: 

 

waarbij het raadsbudget conform de in de bijlage genoemde wijzigingsvoorstel bij te stellen 

(vermindering van het budget ‘raadsuitje’ met € 4.000 en het resterende budget van € 1.000 te 

hernoemen ‘raadsexcursies’ en vermindering van het budget ‘representatie’ met € 1.000) 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

Namens de SGP-ChristenUnie 

 

C.J.P. van Belzen 
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Voorstel het goede voorbeeld                                                                                                                                                            

Huidige situatie 

 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

Training en opleiding raad* € 10.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 
Fractievergoeding  € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 

Raadsuitje  € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Raadsonderzoek € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 
Rekenkamer € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 
Representatie € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 

Totaal € 64.500 € 61.500 € 61.500 € 61.500 

 

 
Wijzigingsvoorstel 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

Training en opleiding raad € 10.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 
Fractievergoeding  € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 

Raadsexcursies  € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Raadsonderzoek € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 
Rekenkamer € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 
Representatie € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 

Totaal € 59.500 € 54.500 € 54.500 € 54.500 

Bedrag bezuinigen € 5.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 


