
AMENDEMENT

Agendapunt: Kadernota 2021 - 2024

De raad besluit:

Het college verzoeken:
 Bij de vaststelling van de programma begroting 2021-2024 een sluitende begroting in 

meerjarenperspectief aan te bieden 
 Daartoe een pakket van maatregelen aan te bieden aan de gemeenteraad

Te vervangen door:

De raad besluit:

De kadernota vast te stellen met daarbij het volgende:

 Bij de vaststelling van de programma begroting 2021-2024 inzicht geven in de 
afgewogen keuzes die het college daarvoor gemaakt heeft, om te komen tot een 
sluitende begroting in meerjarig perspectief.

 Daartoe een pakket van maatregelen aan te bieden aan de gemeenteraad
 In de onderbouwing van de gemaakte keuzes duidelijk de aangegeven constateringen en 

overwegingen mee nemen. 
 Tekorten die ontstaan door nieuwe wettelijke taken en /of verplichtingen brengt het 

college apart in beeld.

 Constaterende dat
1. Er een negatieve begrotingssaldi voor de komende jaren is, ondanks diverse forse 

hervormingen in de afgelopen jaren.
2. De budgetten voor sociaal domein en gezamenlijke regelingen niet meer toereikend zijn 

om alle kosten die daaruit voorkomen te betalen.
3. Het uitgangspunt van een sluitende meerjaren begroting veel kopzorgen geeft en vraagt 

om structurele keuzes.
4. Het budget waarbinnen deze keuzes gemaakt moeten worden marginaal is.
5. Het toerisme een van onze speerpunten is maar het niet lukt om daar echt stappen in te 

zetten en vooruitgang in te boeken.
6. We zelf meer financiële middelen binnen moeten halen door het ontwikkelen van 

woongebieden op vrijkomende gronden zoals bijv sportvelden (al dan niet net buiden de 
dorpscontourgrenzen) en ontwikkeling van het bedrijventerrein Docks NL2.

7. De leefbaarheid in de kernen en wijken van levensbelang is en dat er daarom voldoende 
voorzieningen moeten zijn voor jong en oud binnen de gemeente om dat te kunnen 
realiseren. 

8. Sociaal gezien we een sterke gemeente zijn met rijk verenigingsleven wat nodig is om 
het levensgeluk te blijven ervaren, Daarbij kunnen de inwoners ook heel veel zelf zonder 
structurele steun van de gemeente. Maar deze steun moeten we ook niet verder 
minimaliseren.



9. Processen binnen de bedrijfsvoering verder doorgelicht en aangescherpt kunnen worden 
maar door daar minder budget voor beschikbaar te stellen er ook taken niet meer 
uitgevoerd gaan worden. 

Overwegende dat
1. Er nog geen duidelijke visie is waar we als gemeente Montferland naar toe willen en onze 

middelen voor willen inzetten.
2. We de inwoners meer ruimte voor initiatieven willen geven waarbij ze zelf ook voor 

continuïteit en inbreng moeten zorgen en verantwoordelijkheid nemen.
3. Wij als gemeente meer faciliterend moeten zijn i.p.v. alleen verzorgend en financieel 

verantwoordelijk.
4. Wij willen blijven investeren in het levensgeluk van onze inwoners.
5. We meer moeten inzetten op innovatie en preventie in o.a. het sociaal domein.
6. Toeristisch beleid goed opzetten dit gaat meer naamsbekendheid, economisch voordeel 

en werkgelegenheid opleveren.
7. Het landschappelijk karakter van onze gemeente in stand moet blijven en dat daar waar 

dit niet kan door de opzet van bedrijventerreinen deze dan inpassen in het landschap 
zodat ze elkaar versterken. Maak daarbij ook gebruik van de reeds aanwezige 
infrastructuur.

8. Als de inwoner heel veel wil men ook bereidt moet zijn om daar iets meer voor te 
betalen.

9. De gemeente bij financiering van plannen dit vooral eenmalig moet doen en veel minder 
structureel op exploitatie begrotingen zodat de gemeente niet de “levensader ”van een 
voorziening blijft maar dat vooral de gebruikers daarvoor verantwoordelijk zijn.

10. (Woningbouw gezien de huidige krapte op de woningmarkt een absolute prio is om 
doorstroom op de woning markt in Montferland te bevorderen.
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