
 

 
20.0008474 
amendement pvdagl behoud voorzieningen 

Amendement “Behoud Voorzieningen” 

 

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 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; 

 Daarbij naar voren is gekomen op welke posten/programma’s de diverse fracties in 
meerderheid wel of niet wensen te bezuinigen; 

 Een meerderheid van de raad zich daarbij heeft uitgesproken tegen een aantal be-
zuinigingsopties die een duidelijke relatie hebben met het voorzieningenniveau en de 
leefbaarheid in de wijken 

 

Besluit: 

 
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat 
toegevoegd wordt een punt 6, luidende: Niet in te stemmen met de onderdelen:  
 
6: Dommelstroom Interventie Team 
8: Onderhoudsniveau trottoirs 
9: Braecklant 
10: Individuele muzieksubsidies 
12: Onderhoud speeltuintjes 
13: Vijverpomp Europalaan 
14: Hertenkamp 
15: Plantenbakken 
16: Snoei- en rooiwerkzaamheden 
20: Dekking starter met subsidiegelden 

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

BESLUIT GEMEENTERAAD 2 JULI 2020: 

Het amendement is aangenomen. 
(unaniem) 


