Amendement
Onderwerp amendement:

Handhaving huidige norm weerstandcapaciteit

Vergaderdatum:

22 mei 2019

Agendapunt (nr en naam):

3a1

Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 1358828
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

In het kader van de jaarstukken 2018 en de
programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek de volgende punten op te
nemen in de zienswijze aan het algemeen bestuur :
1. Voorstellen om vanaf jaarrekening 2019 een
bandbreedte van de weerstandscapaciteit tussen 1 en
1,4 te hanteren in plaats van de huidige brandbreedte
van 1;
2. voorstellen om de weerstandscapaciteit niet voor
één jaar te bepalen, maar het gemiddelde van de
komende 4 jaar te nemen;
3. kennis nemen van de voorgestelde jaarstukken
2018 en de programmabegroting 2020;
4. vaststellen van bijgevoegde zienswijze jaarstukken
2018 en programmabegroting 2020 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

1. kennis nemen van de voorgestelde jaarstukken
2018 en de programmabegroting 2020;

Toelichting
Overwegende dat:

1. De invloed van gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen aandacht verdient in het kader van de
democratische legitimiteit van deze regelingen
2. Het budgetrecht van de gemeenteraad met zich meebrengt dat de raad zelf bepaalt waar de beschikbare
middelen aan uit worden gegeven.
3. Overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terug dienen te vloeien naar de deelnemende
gemeenten, waardoor de gemeenteraad GM in staat wordt gesteld om opnieuw over deze middelen te
beschikken en te beslissen.
4. Het oprekken van de bandbreedte in de weerstandscapaciteit in het onderhavige geval zich niet verhoudt
tot de punten 1 ,2 en 3 van deze overwegingen.
5. Het gehanteerde argument: Het voorkomen van fluctuaties voorkomen bij iedere jaarrekening (lees: ene
jaar geld terug en andere jaar weer bijbetalen) binnen de eigen weerstandscapaciteit van de gemeente GM
kan en moet worden opgevangen.
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