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Amendement CDA D66 WD versie 2

"Een plan en daar vinden we wat van"

De raad van de gemeente Heemstede bijeen in vergadering bijeen op 8 november 20L8

Overwegend dat:
Het denken over duurzaamheid behoort tot de reguliere bedrijfsvoeringvan de
gemeente.

Het denken over participatie behoort tot de reguliere bedrijfsvoering van de
gemeente.

Er alleen geld uit de algemene reserve onttrokken kan worden als daar een gedegen
plan tegenover staat.
Het uitvoeringsprogramma veiligheid bekostigd moet worden vanuit de normale
begroting.
Het beheer architectuur geen nieuw beleid is, maar onderhoud van de huidige
applicatie om dienstverlening en werkprocesssen te ondersteunen.
Het informatiegestuurd werken geen nieuw beleid is, maar onderdeel van de

bedrijfsvoering.

Het onttrekken van de lasten van nieuw beleid voor duurzaamheid en participatie ten laste
van de algemene reserve moet u¡t de begroting geschrapt worden. Wanneer er een
gedegen plan is op het gebied van duurzaamheid en/ol participatie wordt dit aan de raad

aangeboden en kan er na bestudering van het plan, inclusief de kostenraming, gekeken

worden hoe het plan gefinancierd moet worden.

De incidentele kosten 20L9 op het gebied van bedrijfsvoering (beheer architectuur en

informatiegestuurd werken kunnen -gezien de noodzaak- gehandhaafd blijven laste van de

algemene reserve.

Ondergetekende(n ) stelt/stellen het volgende a mendement voor:

De in de begroting 2019 opgenomen budgetten incidenteel nieuw beleid voor
duurzaamheid van totaal€ 75.000 (zie blz 12 begroting29t9: € 25.000 + € 10.000 +

€ 40.000) en participatie van totaal € 40.000 (zie blz 12 begrotin g2OL9: € 25.000 +

€ 15.000) te schrappen in afwachting van een gedegen plan.

Overeenkomstig ook de dekking van deze kosten ten laste van de algemene reserve van

totaal € LL5.000 te schrappen. Het onttrekken van gelden aan de algemene reserve
zonder duidelijke procesomschrijving en kostenraming, waardoor er potjes gecreëerd

worden, past niet binnen het beleid van deze raad.
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O De kosten voor het uitvoeringsprogramma veiligheid van € 20.000 te dekken uit de
normale begroting d.w.z. ten laste te brengen van het begrotingsoverschot 2019 van
€35.000
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