Amendement
Financiële verordening – prioriteiten
Raad 2 juni 2021, agendapunt 24, financiële verordening

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 2 juni 2021;
gezien het voorstel van het college van B&W voor de vaststelling van de Financiële verordening
gemeente Weert 2021 en het Treasurystatuut gemeente Weert 2021;
overwegende dat
- artikel 5.3 van de concept-verordening luidt: “ Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan welke
nieuwe investeringen op een later tijdstip moeten worden aangeboden, via een apart voorstel voor
beschikbaarstelling en autorisatie van het investeringsbudget”;
- het college nu in de begroting aan de raad een voorstel doet over welke prioriteiten (nieuwe
investeringen en ander nieuw beleid waarvoor de raad geld beschikbaar moet stellen, zoals
personeelsprioriteiten) nog een apart voorstel zal volgen;
- het college daarmee al vóór de raad de begroting heeft besproken aangeeft welke prioriteiten naar
zijn mening de raad niet meer via een apart voorstel hoeft te behandelen;
- het aan de raad is om na de behandeling van de begroting te bepalen welke prioriteiten voldoende
besproken zijn en daarom niet meer met een apart voorstel hoeven terug te komen;
wijzigt de concept financiële verordening als volgt
artikel 5.3 wordt geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 5.3 dat luidt: “De begroting bevat een
lijst van nieuwe investeringen en ander nieuw beleid waarvoor de raad geld beschikbaar moet stellen
(prioriteitenlijst), met bij elke prioriteit een raming van de kosten en een toelichting. Alle prioriteiten
komen na de vaststelling van de begroting met een apart uitgewerkt voorstel terug in de raad,
behalve de prioriteiten die de raad al bij de vaststelling van de begroting goedkeurt en de prioriteiten
die de raad bij de behandeling van de begroting afwijst.”;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Besluitvorming: verworpen.

