
 
Begroting 2021 

 

    Amendement   IX.A.1 
 
Ook voor 2021 een sluitende begroting 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 12 november 2020; 
 
    
overwegende dat 
 

- de begroting na de eerste wijziging (septembercirculaire en BUIG-uitkering) een meerjarig 
structureel tekort heeft van ongeveer 1,5 miljoen euro (exclusief taakstelling WinD in 2023 en 
2024), dat volgens het voorstel van het college moet worden weggewerkt door de inzet van geld 
uit de algemene reserve  en bezuinigingen1); 

- het college aangeeft realistisch optimistisch begroot te hebben, waardoor het tekort nog groter kan 
worden; 

- tot 1 januari 2022 rond 9.3 miljoen euro2)  uit de algemene reserve (vrij besteedbaar deel, het 
spaargeld van de gemeente) nodig is om tekorten en uitgaven te dekken;  

- de algemene reserve (vrij besteedbaar deel)  volgens de begrotingscijfers op 1 januari 2022 ruim 
3 miljoen euro bedraagt en op 1 januari 2023 nog ongeveer 1.3 miljoen;  

- er voor de komende jaren geen vooruitzicht is op een substantieel hogere uitkering uit het 
gemeentefonds; 

- de personeelskosten de afgelopen jaren heel sterk gestegen zijn; 

- het college voorstelt om in 2021 nog geen bezuinigingen door te voeren; 
 
 
is van mening dat  
 

- een gezonde financiële positie van de gemeente voorop staat, ook als daardoor wensen en 
plannen moeten worden uitgesteld of niet kunnen worden uitgevoerd; 

- het uitgangspunt moet blijven dat structurele uitgaven worden gedekt uit structurele inkomsten; 
- de financiële problemen van de gemeente niet naar de toekomt moeten worden doorgeschoven 

en zoveel mogelijk in deze raadsperiode moeten worden opgelost (aanpakken, niet doorschuiven); 
- de aanwending van de algemene reserve moet worden beperkt; 
 
 
wijzigt de begroting 2021 als volgt 
 
de post personeelskosten/inhuur wordt verlaagd met 1,5  miljoen euro3),deze besparing zal worden 
bereikt door een beperking van de inhuur (hieronder valt niet de inhuur op projecten, deze wordt 
bekostigd uit de desbetreffende projecten zelf); 
  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie CDA 
 
 
1) Dit amendement gaat uit van de begrotingsstukken, inclusief de eerste en tweede wijziging. De 1 
miljoen euro mogelijke coronacompensatie van het rijk die het college in bijlage 4 op de antwoorden op 
vragen over de begroting heeft verwerkt, is buiten beschouwing gelaten. Tegenover deze bijdrage zullen 
overigens hoogstwaarschijnlijk ook uitgaven staan die nog niet geraamd zijn.  



2) Antwoorden op vragen over de begroting, bijlage 4, pagina 2). Bedrag zonder de mogelijke 
coronacompensatie van 1 miljoen van het rijk. 
3) Uitgaven inhuur niet op projecten in 2019 volgens jaarrekening 3,9 miljoen euro. Besparing kan bereikt 
worden door scherpere keuzes in de uitvoering van taken. 
 

Besluitvorming: verworpen. 
 


