CDA
E erste termijn begrotingsbehandeli ng
Begroting versus Kadernota:
Veel i nwoners zi jn van mening dat de behandeli ng van de begroting de belangrij kste vergadering is
van de raad in een jaar. Toch is dit slechts ten dele waar.
Deze behandeli ng is namelij k de u itkomst van de behandeling van de kadernota. H ieri n doet het
college een voorstel hoe om te gaan met de beschikbare gelden en geeft zo een ri dlti ng mee die past
binnen het coaliti eakkoord.
H et huidige akkoord is dusdani g opgesteld dat het college hi ermee all e kanten op kan sturen. In
begi nsel is dat goed, zo kan men goed inspelen op ontwikkelingen in onze maatschappi jen snel
bi jsturen waar nodig.
Het vraagt echter een grate verantwoordeli khe
j id. Willekeur ligt op de loer en een goede
communi catie met een duidel ij ke moti vatie richting de raad en onze burgers zi jn een verei ste.
Oak dui deli kheid
omtrent de rolverdel ing is hierin bel angri k.
j
j
De raa d stel t budget ter beschikking om zaken te bewerkstelli gen aan het college, het college voe rt
deze u it, en vervolgens control eert de raad of dit conform beslu it en binnen budget is gebeurd.
Juist de kadernota is hi eri n een bel angri kefactor.
Hier geven alle fracties afzonderl i kj hun visi e op de
j
gewenste richting als voorgesteld door het college.
Oak wordt hier het hoge abstractienivea u van het coal itieakkoord vertaald naar praktische zaken die
a angepakt dienen te worden.
En juist in deze behandeling is het belangrij k dat het college de hoar- en voelsprieten aan heeft
staan. VI nden bepaalde aangehaal de zaken breed gehoor binnen de raad? Dan is de taak voor het
college helder.
In de enorme puzzel om, met een beperkt saldo, alles te vertalen binnen de begroting dienen deze
zaken dan mee opgenomen te warden.
H amvraag voor onze Fractie is of dit gel ukt is. Met name wanneer we ki ken
j naar onze ei gen inbreng
ti dens
de kadernota. Vooralsnog zi jn we voorzi chti g positief. Op veel van onze vragen is door het
j
college met JA beantwoorclt.
Wat we missen zij n concrete data bi jenkel e zaken die voor het CDA echt belangrijk zi jn. Aan de hand
van de beantwoording van de eerstetermi jn zullen we dan oak bekij ken of dit gerepareerd kan
worden door het college of door onze fractie middels het i ndi enen van een am end ement.
E nkel e voorbeelden:
Zo wordt ans verzoek om afschaffing van de 2 5. 00 O euro bi jni euwbouw onder bepaal de
voorwaarden beantwoordt met een JA Echter de opbrengst staat wel in de begroting. Voor de
hel derheid, dit belemmerd de woni ngbouw in onze gemeenschap. Bovendi en werkt het vergrij zing in
de hand. Het CDA wil dat dit worclt afgeschaft en wel per di rect.

Pagi na 1

CDA
D it gel dt oak voor openstelling van het Holstervel d in \/lodrop voor ni euwbouw. Oak hier antwoord
het college met J.O.. Echter pas na oplevering van een regi onaal onderzoek. Wi jwil len daar ni et op
wachten, er is belangstell ing dus gaan we, al s reeds aangegeven in de kadernota, voor openstell ing,
oak per di rect.
Is u al s lezer iets opgevall en in de begroti ng? Wi jvernemen het graag. VI a onze website vindt u all e
contactmogel i kheden
met onze fractie. www.cdaroerdalen.nl
j
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