
 

        
 
 

Amendement Tegenbegroting 2014 
 
Toelichting: 
 
Het college stelt in voorstel 2013-320 de raad voort de begroting van baten en lasten op programma’s voor het jaar 2014 
vast te stellen, de meerjarenbegroting 2015-2017 op programma’s voor kennisgeving aan te nemen (inclusief de 
voorstellen voor de dekking van het Meerjarenperspectief zoals aangegeven in hoofdstuk 5) en in te stemmen met de 
voorstellen voor ombuigingen en intensiveringen zoals genoemd in hoofdstuk 5. 
 
Wij zijn van mening dat bij het vullen van de bezuinigingsmandjes op grote schaal de kaasschaaf is toegepast en dat er 
door het college geen fundamentele keuzes zijn gemaakt op basis van een visie voor de toekomst van onze stad. Het 
college geeft aan niet over haar graf heen te willen regeren en wil het opstellen van die visie kennelijk aan het nieuwe 
college overlaten. Echter, de voorgestelde bezuinigingen moeten wel allemaal door het nieuwe college worden 
opgepakt of uitgewerkt. Wij zijn van mening dat het college consequent moet zijn en dat als zij aangeeft niet over haar 
graf heen te willen regeren, de (meerjaren)begroting dan ook zodanig moet opstellen dat een nieuw college een eigen 
start kan maken. 
 
Wij hebben daarom een tegenbegroting opgesteld waarin wij zowel aan de kant van wensen nieuw beleid (ruimte voor 
nieuw beleid op blz 14 van de begroting en stelposten op blz. 107 en 108 van de begroting) kortingen hebben toegepast 
en tegelijkertijd heel veel voorgenomen bezuinigingen hebben geschrapt vanaf het jaar 2016. Wij geven het college dus 
geen extra geld mee en tegelijkertijd zadelen wij het college ook niet met onmogelijke bezuinigingen op. Dit geeft het 
nieuwe college 1,5 jaar de tijd om met een eigen visie op de stad te komen waarbij ook de financiële onderbouwing kan 
worden uitgewerkt. 
 
Wij hebben de volgende bezuinigingsvoornemens geschrapt of gewijzigd: 

1. Geen bezuinigingen op onderhoud: minder onderhoud levert op termijn grotere kosten op 
2. Geen bezuinigingen op NV Sportinrichtingen met dien verstande dat jaarlijkse bijdrage bevroren wordt. 
3. Aanzienlijk minder bezuinigingen op de Nieuwegeinse Musea. 
4. Geen bezuinigingen op de culturele subsidies 
5. Bezuinigingen op subsidie poppodium wordt gehalveerd 
6. Bezuinigingen op sport van structureel € 375.000,= terug gebracht naar € 80.000,= 
7. Geen bezuinigingen op openbaar groen: de leefbaarheid van de wijken en het aanzien en imago van de stad 

worden hiermee teveel aangetast. 
8. Bezuinigingen op Handhaving worden gehalveerd 
9. OZB verhoging naar structureel € 300.000,= . Dat is tussen de €5,=  en € 10,= lastenverzwaring per woning per 

jaar. Deze kleine bijdrage per huiseigenaar stelt de gemeente in staat om publieke voorzieningen in stand te 
houden. 

10. Geen reclamebelasting en haven- brug- en liggelden invoeren: opbrengsten zijn marginaal en inning is 
arbeidsintensief 

11. Geen grote bezuinigingen op het ambtelijk apparaat zolang niet duidelijk is welke taken moeten worden 
uitgevoerd. 

12. Taken uitbesteden aan NV sportinrichtingen Nieuwegein helpt de gemeente te bezuinigen op personeelskosten. 
13. Verkiezingen blijven organiseren met vrijwilligers. Ambtenaren zijn aan Arbo wetgeving en Arbeidstijdenwet 

gebonden. Voorts levert dit een enorm verlies aan productieve uren op. 
14. Wel bezuinigen op budgetten van de gemeenteraad 
15. Geen bezuiniging op bestrijden graffiti. Dat schaadt het aanzien van de stad. 
16. Geen bezuiniging op vlonders en looprouten. Dat schaadt de veiligheid van wandelaars. 
17. Lagere bezuinigingstaakstelling op nader uit te werken maatregelen. Dit onderdeel is zo vaag dat een 

bezuiniging van € 1,5 mln . op dit moment niet realistisch is. 
18. Niet per 2014 een stedenband schrappen zonder gegronde discussie over Mondiaal Beleid in het algemeen.. De 

financiële taakstelling hierop wordt dan ook verbreed naar een bezuiniging op Mondiaal Beleid in de breedte 
ipv Internationale Samenwerking 
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Amendement op raadsbesluit: 
 
Besluit:  
 

1. Beslispunt 1 als volgt aan te vullen: “met dien verstande dat: de tabellen op blz. 14, 16,17, 18 en 19 worden 
vervangen door de tabellen zoals opgenomen in de rechterkolommen van de bijlage”. 

 
2. Beslispunt 2 te wijzigen in: 

A. “De meerjarenbegroting 2015-2017 op programma’s voor kennisgeving aan te nemen, waarbij de voor de  
dekking van het Meerjarenperspectief de tabellen op de bladzijden 14, 16, 17, 18 en 19 worden vervangen  
door de tabellen zoals opgenomen in de rechterkolommen van de bijlage. 

B.  De tabel  blz. 107 ‘Stelpost bestaand beleid’ wordt vervangen door: 
	  	   	  	   2014	   2015	   2016	   2017	  
Stand	  begroting	  2013	  

	  
€	  400.000,00	   €	  800.000,00	   €	  1.200.000,00	   €	  1.200.000,00	  

Inzet	  Jaarschijf	  2014	  
	  

-‐€	  
400.000,00	   -‐€	  400.000,00	   -‐€	  400.000,00	   -‐€	  400.000,00	  

inzet	  jaarschijf	  2017	  
	  
	  	   	  	   	  	   €	  0,00	  

	  	   	  	   €	  0,00	   €	  400.000,00	   €	  800.000,00	   €	  800.000,00	  
 

C. De tabel op blz. 108 ‘stelpost Risico’s en overige ontwikkelingen’ wordt vervangen door: 
	  	   	  	   2014	   2015	   2016	   2017	  
Opvangen	  structurele	  
risico's	  

	  
€	  520.000,00	   €	  400.000,00	   €	  400.000,00	   €	  400.000,00	  

Dekking	  begroting	  2014	  
	  

-‐€	  520.000,00	   	  	   	  	   	  	  
Autonome	  
loonontwikkeling	  

	  
	  	   €	  250.000,00	   €	  500.000,00	   €	  750.000,00	  

	  	   	  	   €	  0,00	   €	  650.000,00	   €	  900.000,00	   €	  1.150.000,00	  
“ 

3. Beslispunt 3 wordt gewijzigd in: in te stemmen met de voorstellen voor ombuigingen en intensiveringen, met 
inachtneming van de gewijzigde tabellen zoals genoemd onder beslispunt 1 en 2. 

 
 
 
Bijlage: Overzicht ombuigingen 2014 amendement 
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