Amendement 2020 - 27

Amendement Meerjarenraming 2022 – 2024 en extra leningen
Inhoud van het amendement
1.

Voorstel

U wordt voorgesteld om in het raadsbesluit beslispunt 2:
“Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2022 – 2024; “
te wijzigen in:
“Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2022 – 2024, met dien verstande dat de raad ten
aanzien van de op pagina 136 en 137 genoemde investeringen en de op pagina 97 genoemde
extra leningen voor 2022 en 2023, aan de hand van een door het college opgesteld voorstel of
raadsinformatiebrief, in overleg wil treden met het college, nog vóór de behandeling van de
Kadernota begroting 2022;”
2.

Aanleiding

Het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2021.
3.

Aspecten

Het college is bevoegd te besluiten tot het aangaan van leningen voor de gemeente. In het
Treasurystatuut is echter opgenomen dat voor leningen als deze de omvang bij de besluitvorming
van de begroting door de raad, expliciet wordt vastgesteld bij de begroting. Die besluitvorming is
aan de orde bij de Programmabegroting 2022 – 2025, volgend jaar.
Doel van dit amendement is om als raad over de voorgenomen leningen en investeringen nog een
keer met het college te spreken. Dan kunnen vragen aan de orde komen als wenselijkheid en
noodzaak, gevolgen voor onze financiële positie en eventuele andere keuzes.
4.

Aanpak/Uitvoering

Na aanname van het amendement wordt de tekst van het raadsbesluit aangepast. Het college
treedt in overleg met de gemeenteraad over de voorgenomen investeringen en de 58 miljoen aan
leningen.

5.

Kosten/Opbrengsten/Dekking

N.v.t
De raadsleden,
Björn Ros, GroenLinks
Petra van Nes-de Man, Burger op 1

Jeroen Rijsdijk, PvdA
Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk
Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 190902
Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020
Samenvatting
Onderwerp is de Meerjarenraming. De raad wordt voorgesteld uit te spreken over de extra
leningen in 2022 en 2023 nog in overleg te willen treden met het college vóór de behandeling van
de Kadernota begroting 2022.
Uitslag stemming
Het amendement is ingetrokken.
Stemverhouding
Voor: n.v.t.
Tegen: n.v.t.

