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MOTIE 

"Afspraak is afspraak" 

De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering, bijeen op 3 en 4 november 2011, 

Constaterende dat: 
« De economische situatie ons dwingt de tering naar de nering te zetten; 
» Gemeentelijke activiteiten regelmatig leiden tot aanzienlijke overschrijdingen van het vooraf 

vastgestelde en door de gemeenteraad goedgekeurde budget; 
• Het overschrijden van het budget dan vaak voor de raad een voldongen feit is; 

Overwegende dat: 
» Ambitie en beleid moeten leiden tot een vraag naar geld en niet andersom; 
• Belastinggeld als zeer schaars moet worden gezien; 
• Een gemeentelijk overheid altijd moet streven naar structureel lage, en zo mogelijk, dalende 

lasten voor de inwoners; 

Is van mening dat: 
• Het motto "Afspraak is Afspraak" onverkort van toepassing moet zijn; 
• Het tijd is voor een mentaliteitsverandering bij gemeentelijke bestuurders en 

gemeenteraden; 

Verzoekt en verwacht van het College van Burgemeester en Wethouders uitvoering te 
geven aan de volgende actiepunten: 

• De budgetteringskwaliteit te verbeteren en die verbetering te koppelen aan een evaluatie 
vooraf van het gewenste ambitieniveau; 

» Voorafgaand aan een project een inschatting te maken van de (financiële) risico's en die 
risico's te betrekken bij de besluitvorming door de raad 

• Zich tot het uiterste in te spannen alle door de raad goedgekeurde projecten uit te voeren 
en uit te laten voeren binnen de daarvoor vastgestelde financiële kaders; 

• De raad tijdens de uitvoering van projecten regelmatig en tijdig te informeren over de 
voortgang en de financiën. 

• Bij onverhoopte overschrijding compensatie te zoeken, zo mogelijk en in eerste instantie 
binnen de begroting van het project en als dat niet mogelijk is, in tweede instantie, binnen 
de begroting van het lopende jaar; waarbij sociaal beleid nooit de dupe mag zijn van 
overschrijdingen in de fysieke sector. 

» Elke overschrijding en elk bijbehorend voorstel tot compensatie voor besluitvorming tijdig 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

En gaat over tot de orde van de dag, ondertekend door, f l j p < 

Mede ondertekend door: 
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