
Motie 2020 - 86

Motie opstellen begroting 2022

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat: 

1. het college veel nieuwe investeringen heeft opgenomen in het Meerjarenperspectief 2022 – 

2024, waarover de raad op dit moment geen beslissing neemt;

2. deze investeringen zullen moeten worden opgenomen in de volgende ontwerpbegrotingen, 

waarvan de ontwerp-Programmabegroting 2022 – 2025 de eerste is;

3. deze investeringen gevolgen hebben voor onze inwoners, ook als investeringen moeten 

worden uitgesteld als gevolg van de coronacrisis; 

4. het college voor die investeringen in de jaren 2022 en 2023 extra leningen wil aantrekken voor 

in totaal 58 miljoen;

5. participatie met inwoners nadrukkelijk genoemd wordt in het collegeprogramma; 

is van mening dat:

a. voor nieuwe investeringen of eventueel uitstel van investeringen door de coronacrisis draagvlak 

onder onze inwoners belangrijk is en zij daarom betrokken moeten worden bij de opstelling van 

de ontwerp-Programmabegroting 2022 – 2025, bijvoorbeeld in het traject van tot standkoming 

van de Kadernota begroting 2022;

verzoekt het college om:

1. in februari 2021 met een voorstel, memo of raadsinformatiebrief te komen over op welke wijze 

onze inwoners bij het proces rond de begroting betrokken kunnen worden, zodat hierover 

verder met de raad kan worden gesproken;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Björn Ros, GroenLinks Jeroen Rijsdijk, PvdA



Petra van Nes-De Man, Burger op 1 Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr.190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is de opstelling van de begroting 2022. Het college wordt verzocht in februari 2021 met 

een voorstel te komen over op welke wijze onze inwoners bij de opstelling van de begroting 2022 

betrokken kunnen worden en daarover te overleggen met de raad.

Uitslag stemming

De motie is ingetrokken.

Stemverhouding

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.
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