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Vergadering van de gemeenteraad van  1 oktober 2015 

Portefeuillehouder :  A.A.M.M. Heijmans 

Behandelend ambtenaar : M.H.R.M. Wolfs-Corten  Nummer raadsvoorstel: RAD-001156 

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 6 
Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI  
RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150908 

 
ONDERWERP 

 
Instemmen met de structurele invulling van de bezuiniging op het raadsbudget. 

 
VOORSTEL INITIATIEFNEMER 

 
Besluiten om in te stemmen met de bezuiniging op het raadsbudget in 2016 en structureel vanaf 
2017 op de wijze als aangegeven in het dictum. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
In de raadsvergadering van 8 juli jl. is besloten om: 
  
A. In te stemmen met de volgende invulling van de bezuiniging van € 51.583,- op het 

raadsbudget vanwege de dualiseringscorrectie van het Rijk: 
1. Bezorgen stukken door business post 4.167 
2. Papier repro 4.320 
3. Cartridges en papier raadsleden 450 
4. Notulering raadsvergaderingen 7.250 
5. Restant krediet aanschaf iPads 4.672 
6. Advertenties en publicaties  780 
7. Onderzoeksbudget rekenkamer 7.500 
8. Controle verantwoording fractiebudgetten door accountant 2.415 
9. Materialen en goederen 18.000 
10. Groepsexcursie  1.500 
TOTAAL 51.054 
B. Het college op te dragen de controle van de verantwoording van de besteding van de 

fractiebudgetten ook financieel te betrekken bij de opdracht aan de accountant voor de 
controle van de jaarstukken (de zgn. accountantsdiensten).  

C. De ondersteuning van GO, emailadressen en iPads in de huidige vorm en omvang voort te 
zetten. 

PROBLEEMSTELLING 
 
Dit raadsbesluit betrof de invulling van de bezuiniging voor 2015. Over de structurele bezuiniging 
dient de raad nog een besluit te nemen. Deze kan er in grote lijnen hetzelfde uitzien als in 2015.  
 
Er is één specifiek aandachtspunt:  
De raad heeft besloten om te stoppen met de notulering van de raadsvergaderingen. Hiermee is 
jaarlijks een bedrag van € 14.500,- gemoeid. Het contract met het notuleringsbureau kent echter 
een opzegtermijn van 12 maanden. Het contract is medio augustus 2015 opgezegd. Dat betekent 
dat het contract pas daadwerkelijk eindigt per medio augustus 2016. De raadsvergadering van 
september 2016 is de eerste die niet meer genotuleerd wordt. In 2016 leidt dit dus nog slechts tot 
een besparing van € 4.833,-. Dat betekent dat er bij de invulling van de bezuiniging voor 2016 
meer op andere raadsbudgetten moet worden bezuinigd dan vanaf 2017 het geval is.  

 



 

 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
De bezuiniging zou er in 2016 als volgt uit kunnen zien: 
 
1. Bezorgen stukken door business post 5.556 
2. Papier repro 5.760 
3. Cartridges en papier raadsleden 600 
4. Notulering raadsvergaderingen (vanaf september 2016) 4.833 
5. Restant krediet aanschaf iPads (kapitaallasten) 4.500 
6. Advertenties en publicaties  780 
7. Onderzoeksbudget rekenkamer 7.500 
8. Controle verantwoording fractiebudgetten door accountant 2.415 
9. Materialen en goederen 18.000 
10. Groepsexcursie 1.500 
TOTAAL 51.444 
 
Door te stoppen met de notulering van de raadsvergaderingen komt vanaf 2017 structureel een 
bedrag van € 14.500,- vrij. Dat betekent dat vanaf 2017 op enkele andere posten niet bezuinigd 
hoeft te worden.  
 
De structurele bezuiniging vanaf 2017 kan dan als volgt luiden: 
 
1. Bezorgen stukken door business post 5.556 
2. Papier repro 5.760 
3. Cartridges en papier raadsleden 600 
4. Notulering raadsvergaderingen 14.500 
5. Restant krediet aanschaf iPads (kapitaallasten) 4.413 
6. Advertenties en publicaties  780 
7. Onderzoeksbudget rekenkamer 0 
8. Controle verantwoording fractiebudgetten door accountant 2.415 
9. Materialen en goederen 18.000 
10. Groepsexcursie 0 
TOTAAL 52.024 

 
FINANCIËLE GEVOLGEN 

 
De bezuiniging van € 51.583,- is al in de begroting opgenomen. Onderhavig besluit ziet op de wijze 
van invulling daarvan. Het betreft een budgettair neutraal besluit.   
 
Uw raadsbesluit van heden wordt als budgettair neutrale wijziging verwerkt in de derde 
bestuursrapportage en maakt daarmee deel uit van de begroting voor 2016 en volgende jaren.   
 

COMMUNICATIE 
 
Het door uw raad te nemen besluit wordt bekend gemaakt via de besluitenlijst ingevolge artikel 23 
lid 5 Gemeentewet.  
 

EVALUATIE 
 
Budgetten kunnen jaarlijks bij het vaststellen van de begroting en/of bestuursrapportages worden 
bijgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ADVIES RAADSCOMMISSIE 

 
 

Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als hamerstuk (onder voorwaarde dat de Rekenkamer in 2016 
nog voldoende budget voor onderzoek heeft). 

 

 
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Het fractievoorzittersoverleg,



 

 FVO 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001156 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 9 september 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
In te stemmen met de volgende invulling van de bezuiniging op het raadsbudget in 2016: 
 
1. Bezorgen stukken door business post 5.556 
2. Papier repro 5.760 
3. Cartridges en papier raadsleden 600 
4. Notulering raadsvergaderingen (vanaf september 2016) 4.833 
5. Restant krediet aanschaf iPads (kapitaallasten) 4.500 
6. Advertenties en publicaties  780 
7. Onderzoeksbudget rekenkamer 7.500 
8. Controle verantwoording fractiebudgetten door accountant 2.415 
9. Materialen en goederen 18.000 
10. Groepsexcursie 1.500 
TOTAAL 51.444 
 
In te stemmen met de volgende structurele invulling van de bezuiniging op het raadsbudget vanaf 
2017: 
 
1. Bezorgen stukken door business post 5.556 
2. Papier repro 5.760 
3. Cartridges en papier raadsleden 600 
4. Notulering raadsvergaderingen 14.500 
5. Restant krediet aanschaf iPads (kapitaallasten) 4.413 
6. Advertenties en publicaties  780 
7. Onderzoeksbudget rekenkamer 0 
8. Controle verantwoording fractiebudgetten door accountant 2.415 
9. Materialen en goederen 18.000 
10. Groepsexcursie 0 
TOTAAL 52.024 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  1 oktober 2015. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 


