AMENDEMENT ART.27 RvO
Naar aanleiding van agendapunt 11, “Voorstel om in te stemmen met de verdeling van de middelen
Inter Bestuurlijk Programma (IBP) (inclusief) de hieraan toegevoegde middelen uit de
decembercirculaire 2019”.
De gemeenteraad van Borsele, in vergadering bijeen op donderdag 3 december 2020

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
In de tekst onder ‘besluit’ de huidige 3 punten te laten vervallen en daarvoor op te nemen:
Besluit:
1. De geoormerkte middelen a 237.098,- euro uit de december circulaire toe te kennen aan de
voorgestelde onderwerpen;
2. Het voorgestelde bedrag van 798.000,- euro IBP budget niet toe te kennen aan de voorgestelde
onderwerpen;
3. Een bedrag van maximaal 100.000,- euro IBP budget toe te kennen om reeds aangegane strikt
noodzakelijke bestuurlijke verplichtingen te kunnen continueren;
4. Het resterende bedrag IBP gelden van 698.000,- euro nu niet vrij te geven, maar als integraal
onderdeel zoals geoormerkt in de herziene begroting 2021 – 2024 op te nemen.

Toelichting:
De Raad heeft op 21 maart jl. het College opdracht gegeven te komen met een bestedingsplan voor de IBP gelden dat geënt
is op de 3 raadsbreed gekozen thema’s (uit een IBP-keuzepalet van 7 thema’s), te weten: ‘Klimaat’, ‘Toekomstbestendig
Wonen’ en ‘Vitaal Platteland’. In het kader van behoorlijk bestuur is het logisch de ingezette lijn vast te houden nu het
bestedingsplan wordt aangeboden door het College. Dit amendement roept dan ook niet op om inhoudelijk zozeer andere
keuzes te maken dan 21 maart of deze nu te heroverwegen, alswel dat de financiële situatie van de gemeente Borsele
momenteel dermate diffuus en onzeker is dat voor het uitgeven van ruim 1 miljoen euro incidentele middelen op de gekozen
thema’s momenteel een te groot risico is. Tegelijkertijd is de Raad zich bewust dat de gelden uit de decembercirculaire zeer
duidelijk geoormerkt zijn en daarom vrijgegeven dienen te worden om niet in een patstelling te raken. Ook dienen genoemde
zaken waar reeds een concreet en beslist noodzakelijk traject voor is gestart doorgezet te worden, vandaar dat de Raad
hiervoor 100.000,- euro beschikbaar stelt. Hiermee hoeven noodzakelijke processen waarover een principekeuze is gemaakt
niet volledig on hold te worden gezet. Het resterende bedrag van 698.000,- euro incidentele middelen dient voor de huidige
bestemming geoormerkt, doch integraal in de herziene begroting 2021-2024 te worden meegenomen. Dit biedt tevens de
gelegenheid om bepaalde items te onderbouwen, bijvoorbeeld daar waar het de duurzaamheidsvisie betreft. Over deze
begroting wordt op D.V. 4 maart of uiterlijk april 2021 een besluit wordt genomen. Door de met dit amendement voorgestelde
integrale aanpak in de totale begroting heeft de Raad meer zicht en houvast op het geheel aan uitgaven in deze onzekere tijd
en houdt ze de vrijheid om in geval dat noodzakelijk blijkt de incidentele middelen alsnog anders in te zetten dan
aanvankelijke keuze op 21 maart.
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