
 
 
 

              
 

             V.A.5 

 
 

Amendement 
 
 
 
Begroting 2015 – inzet middelen majeure projecten  

 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 12 november 2014; 
 
 
gezien het voorstel van het college voor de vaststelling van de begroting 2015;  
 
 
overwegende dat 
 
- de concept-begroting een tekort vertoont van € 1.506.534; 
- een tekort van dergelijke omvang ongewenst is; 
- in de concept-begroting een bedrag van € 1.400.538 wordt toegevoegd aan de reserve majeure 

projecten;  
- de reserve majeure projecten wordt gevoed volgens een systematiek die als doel heeft geld te 

sparen voor de nieuwbouw van sporthal Aan de Bron, de brandweerkazerne en het stadhuis na de 
afschrijvingstermijn; 

- het gezien het begrotingstekort redelijk is om de rentetoevoeging voor 2015 achterwege te laten en 
het daarmee gemoeide bedrag in te zetten voor het verlagen van het begrotingstekort;  

 
 
wijzigt de begroting 2015 als volgt:   
 
- aan de reserve majeure projecten wordt geen rente toegevoegd; 
- een bedrag van € 1.400.538 wordt ingezet voor het verlagen van het begrotingstekort; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie CDA   Fractie PvdA 
 
 
 
Toelichting 
De voorgestelde wijziging van de begroting 2015 is voor het CDA geen deel van de oplossing van het 
begrotingstekort, maar een noodmaatregel om het begrotingstekort te verlagen. Voorop staat dat er 
een nieuw evenwicht moet komen tussen de uitgaven en de inkomsten. De rentetoevoeging kan 
gedurende enkele jaren worden gebruikt om de maatregelen die daarvoor nodig zijn meer geleidelijk 
door te voeren. 
Dit betekent dat het CDA dit amendement alleen indient als bij de behandeling van de begroting 
afspraken worden gemaakt over maatregelen om in 2015 te komen tot een sluitende 
meerjarenbegroting. Daar hoort in elk geval een verlaging van het prioriteitenbudget 2015 bij met 
verscherpte afweging voor de besteding van het deel dat wel beschikbaar komt. Ook willen wij dat het 
college al in januari met de raad spreekt over bezuinigingsmaatregelen.  
 


