
AMENDEMENT  X.A.1

Onderwerp: DE TERING NAAR DE NERING

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen op 7 november 2018,

Constaterende dat:
- het exploitatieresultaat in de begroting 2019 fragiel is;
- uit de kengetallen in de begroting blijkt dat de structurele exploitatieruimte in 2019 en 2020 
negatief is;
- de Algemene Reserve een buffer vormt voor financiële tegenvallers (BBV-besluit begroting en 
verantwoording);

Overwegende dat:
- voor het sluitend maken van de begroting 2019 een beroep wordt gedaan op de Algemene 
Reserve;
- de extra personeelslasten de komende jaren eveneens gedekt worden uit de Algemene Reserve;
- ter dekking van de prioriteiten no. 25 tot en met no. 44 de komende jaren tevens een beroep 
wordt gedaan op de Algemene Reserve;
- als gevolg van vele onzekerheden, bezuinigingen, decentralisaties en de herverdeling van het 
gemeentefonds de mogelijkheid bestaat dat er een groter beroep op de Algemene Reserve moet 
worden gedaan;
- uit de inventarisatie van de weerstandscapaciteit blijkt dat de reservepositie onder druk blijft 
staan vanwege diverse open eind regelingen;
- er nog altijd sprake is van een risicovolle grondexploitatiequote, hetgeen zijn weerslag zal hebben 
op de toekomstige hoogte van de schulden;
- niet voor alle in de begroting voor het jaar 2019 voorgestelde prioriteiten dekking is opgenomen.  
- niet alle vervangingen (VRI's, plantsoenen) in het meerjaren investeringsschema zijn opgenomen;
- op basis van de voorliggende begroting het eigen vermogen van de gemeente de komende jaren 
daalt van 91.351,- miljoen in 2018 naar 82.733,- miljoen in 2022;
- de Algemene Reserve in de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2022 daalt van 30.759.120,- naar 
25.455.020,-;
- een ruim sluitende meerjarenbegroting en een robuuste Algemene Reserve van groot belang zijn 
om tegenvallers op te vangen;
- het daarom wenselijk is om terughoudend om te gaan met uitgaven voor nieuw beleid die niet 
strikt noodzakelijk zijn en/of die niet behoren tot de kerntaken van de gemeente;
- de raad daarom op basis van uitgewerkte raadsvoorstellen een afgewogen besluit moet kunnen 
nemen inzake de prioriteiten 25 tot en met 44;

Wijzigt de begroting 2019 als volgt:
Maakt de prioriteiten 25 tot en met 44 vetgedrukt zodat ter zake raadsvoorstellen aan de raad 
worden voorgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie DUS Weert,


