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De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 23-1-2019

Overwegende dat:
 De gemeente Montferland er financieel in 2020 nog niet heel goed voorstaat, maar dat de 

meerjarenbegroting wel een structureel begrotingsoverschot laat zien nav de 2e Begrotingswijziging 
2020.

 Er op 7 november 2019 op financiële gronden (exploitatievoordeel) het besluit is genomen om Gouden 
Handen te verlaten als gemeentelocatie 

 Dit besluit tot veel reacties heeft geleid bij vooral de ‘s-Heerenbergse bevolking
 Er daartoe een breed gedragen petitie is aangeboden aan de gemeenteraad voorafgaand aan de 

raadsvergadering van 19 december 2019 waarin o.a. opgeroepen is om het besluit te herzien om het 
bestuurlijk centrum in ’s-Heerenberg te behouden (zoals bij de vorming van de gemeente Montferland is 
afgesproken).

Constaterende dat:
 Het college het besluit voortvarend heeft opgepakt en direct aan de slag is gegaan om te kijken hoe de 

exploitatie kosten structureel verlaagt kunnen worden en de raad daarover middels een raadsbrief over 
geïnformeerd 

 Dit ook geleid heeft tot een serviceverbetering door activiteiten gelijktijdig uit te voeren en te gaan 
werken op afspraak per 1 januari 2020.

 Dat er daardoor al direct een structurele bezuiniging gerealiseerd is van €45.000 per jaar door minder 
inzet van beveiliging.

 Dat er vanaf 2021 een stelpost hervormingen beschikbaar is van € 66.500,=
 Dit het beoogde bezuinigingsbedrag van € 95.000,= ( te bereiken door het verlaten van Gouden Handen) 

al structureel is gerealiseerd.
 De beoogde financiële doelstelling nu reeds is gerealiseerd. 
 De opdracht aan het college om de gemeentelocatie Gouden Handen al direct per 1 juli 2020 te verlaten 

niet meer noodzakelijk is.

Verzoekt het college om:

1.  Uiterlijk 31 maart 2021 met een kostenneutraal raadsvoorstel te komen, waarin is opgenomen waar het 
bestuurlijk centrum in ‘s-Heerenberg gehuisvest gaat worden.

2. De locatie Gouden Handen als bestuurlijk centrum te handhaven, totdat een nieuwe locatie beschikbaar is, 
doch uiterlijk tot 31 december 2023.
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