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amendement dv cda pvdagl ruimtelijk domein 

 

Amendement “Aanpassing Kadernota 2020 – Ruimtelijke Domein” 

 

De raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli 2020; 
 
Kennisgenomen hebbend van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
van 17 juni 2020 “kadernota 2020” bijlage nr.: 28 – 2020; 
 
Overwegende dat: 
 

 De kadernota 2020 aan de raad is voorgelegd als voorbereiding op de begroting 
2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024.  

 De kadernota een vast ijkmoment is binnen de planning en control cyclus en bedoeld 
is om richting te geven aan de begroting.  

 In deze kadernota het college voorstelt om uiterlijk in 2023 te komen tot een sluitende 
begroting 

 Het college ook moet en wil voldoen aan de opmerking die het provinciebestuur heeft 
gemaakt bij haar beoordeling van onze begroting over 2019 en de meerjarenbegro-
ting 2019 - 2023. 

 het college de raad heeft gevraagd om keuzes te maken uit voorgelegde bezuini-
gingsvoorstellen. 

 in de opiniërende raadsvergadering van 17 juni 2020 de door het college aangedra-
gen bezuinigingsvoorstellen uitvoerig zijn besproken. 

 de fracties in de vergadering van 2 juli 2020 ieder op eigen wijze duidelijk hun mening 
over de voorgelegde keuzes daaromtrent geven. 

 Er in de kadernota een mogelijkheid tot besparing is opgenomen onder Programma 
10, Ruimtelijke Inrichting, van €300.000 onder post 21 Taakstelling Ruimtelijk Do-
mein in de jaren 2023 en 2024 

 Deze taakstelling is opgebouwd uit verschillende onderdelen waaronder circa 
€100.000 uit het aanpassen van de leges, het invoeren van een bijdrage ‘bovenwijk-
se voorzieningen’ en het optimaliseren van verhuur- en verpachtopbrengsten. 

 Deze taakstelling voor het overige deel behaald zou moeten worden uit een optimali-
seren van de verkoop van gemeentelijke ontwikkellocaties 

 

Besluit: 

 
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat 
hieraan een beslispunt wordt toegevoegd, luidende:  
 
Het college op te dragen voor de begroting onder Programma 10 Ruimtelijke inrichting, post 
21 in de keuzelijst 

- De beoogde aanpassing van de leges, bijdrage bovenwijkse voorzieningen en opti-
maliseren van verhuur- en verpachtopbrengsten verder uit te werken in de begroting. 

- De overige aanpassingen en taakstelling onder deze post niet verder te verwerken in 
de begroting. 

- Het in ‘Kaders op Koers’ vastgestelde beleid te handhaven. 
- De mogelijkheden tot aanpassingen in het grondbeleid uit te werken voor verdere be-

spreking In de commissie Grondgebiedzaken en de gemeenteraad. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Son en Breugel, 2 juli 2020 
 
De fracties van DorpsVISIE, CDA  en PvdA/GroenLinks 
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BESLUIT GEMEENTERAAD 2 JULI 2020: 

Het amendement is aangenomen.. 
(tegen: fracties VVD en Dorpsbelang) 
 


