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Amendement RVB Accountmanager 
klantgroep 1 

Een accountmanager klantgroep 1 aan te stellen, te 
betalen uit het budget BUIG 

Tegen Voegt in huidige situatie niet veel toe. 
Door afspraken met regio en inzet 
uitzendbureau is vraag of deze investering 
er op termijn uit komt 

Verworpen 

Amendement PvdA/GL Monitor Sociale 
Kracht 

De bezuiniging van 25.000 euro op de Monitor sociale 
kracht voor 2022 komt te vervallen en dit te dekken 
vanuit de algemene reserve.’ 

Tegen Beperkt ons als raad wel in stuurinfo, maar 
de vraag is hoe kritisch deze monitor voor 
het raadswerk is. 

Verworpen 

Amendement PvdA/GL 
met Seniorenpartij 

Huishoudelijke 
hulp 

Voor de huishoudelijke hulp uitgegaan wordt van 
maatwerk en daarmee de huidige budgetten te 
behouden voor de huishoudelijke hulp en de kosten 
hiervoor ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat.’ 

Tegen Qua uitvoering doenbaar, bij veel mensen 
kan dit uit. Er is toegezegd dat men 
situationeel nog wel blijft bekijken of het 
kan. Bv bij chronisch zieken met een gezin 
kan 2 uur niet voldoende zijn. 

Verworpen 

Amendement PvdA/GL 
met CUSGP, CDA, D66 en 
Seniorenpartij 

Coordinator CJG 1. De bezuiniging van 30.000 euro op het CJG vanaf 
2022 e.v. komt te vervallen en dit ten laste te brengen 
van het begrotingsresultaat in het meerjaren-
perspectief. 
 2. In samenspraak met het CJG en andere 
maatschappelijke partners te onderzoeken waar 
synergievoordelen te behalen zijn en wat dat 
betekent voor de kosten. En hierop terug te komen 
bij de kadernota voor 2022.’ 

Voor Mee indiener. Niet direct effect voor 2021 
want bezuiniging stond pas voor 2022 
ingeboekt en dit geeft tijd om na te 
denken over consequenties en wijze van 
uitvoering. Bij kaderbrief 2022 herbe-
oordelen wat mogelijk is. Overigens heeft 
wethouder al aangegeven deze motie 
geen probleem te vinden. Nog een lans 
gebroken voor eventuele uitbreiding rol 
CJG verwijzend naar onze Algemene 
Beschouwingen. 

Aangenomen 

Amendement PvdA/GL 
met D66 en RVB 

Terugvordering De voor terugvordering en verhaal aan te nemen 
ambtenaar wordt ingezet voor de bestrijding van 
fraude bij hulp- en zorgaanbieders en niet bij 
inwoners.’ 

Voor Amendement is aangepast; nu woord 
"tevens" ertussen gezet. Hiermee voldoet 
het aan onze oorspronkelijke opvatting. 
Wethouder geeft wel aan dat het twee 
totaal verschillende terug-vorderingen zijn 
en niet door zelfde ambtenaar gedaan kan 
worden. 

Aangenomen 

Amendement PvdA/GL 
met CUSGP, CDA, D66 en 
Seniorenpartij 

Tympaan de Baat 1. De taakstelling van 10% voor Tympaan de Baat 
komt te vervallen en dit in het meerjarenperspectief 
ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 

Voor Mee indiener. Loopt niet direct bloed uit 
want bezuiniging stond pas voor 2022 
ingeboekt en dit geeft tijd om na te 
denken over consequenties en wijze van 

Aangenomen 



UITKOMST STEMMINGEN MOTIES EN AMENDEMENTEN BEGROTING 2021 EN VERANTWOORDING STEMGEDRAG CHRISTENUNIE-SGP. 
 

2 NOVEMBER 2020 / Pagina 2 van 7 

Indiener Onderwerp Dictum Stem CUSGP Motivatie Resultaat 

2. In samenspraak met Tympaan de Baat te 
onderzoeken wat nodig is om te doen, waar 
synergievoordelen te behalen zijn en wat dat 
betekent voor de kosten. En hierop terug te komen 
bij de kadernota voor 2022.’ 

uitvoering. Bij kaderbrief 2022 
herbeoordelen wat mogelijk is. 

Amendement PvdA/GL 
met CDA, D66, RVB en 
Seniorenpartij 

Servicepunten 1. De bezuiniging van 65.000 euro op de 
Servicepunten komt te vervallen en dit ten laste te 
brengen van het begrotingsresultaat. 
2. In samenspraak met de Servicepunten te 
onderzoeken wat nodig is om de laagdrempelige 
toegang tot het sociaal domein te borgen, waar 
synergievoordelen te behalen zijn en wat dat 
betekent voor de kosten. En hierop terug te komen 
bij de kadernota voor 2022.’ 

Tegen Pijnlijk, maar er moet gesneden worden 
Aangezien CDA en D66 nu medeindiener 
zijn, gaat dit amendement het wel halen; 
zouden we kunnen overwegen het toch te 
steunen. In raad aangeven dit niet te 
steunen omdat we zo min mogelijk 
ombuigingen teniet moeten doen om 
tekort niet verder op te laten lopen en de 
SP's zijn geen preventie, maar meer een 
loket. Kan dus minder. 

Aangenomen 

Amendement PvdA/GL 
met Seniorenpartij 

Kunst en Cultuur 
(1) 

1. De bezuiniging van 46.000 op het kunstonderwijs 
komt te vervallen en dit ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat. 
2. De bezuiniging van 15.000 op de cultuurconsulent 
komt te vervallen en dit ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat.’ 

Tegen Cultuursector wordt nu hard geraakt. Als 
we de ondernemers ontzien, dan cultuur 
ook. Inmiddels ook voorstel D66 etc die 
aansluit bij voorstellen van de sector. Die 
steunen we wel. 

Verworpen 

Amendement D66 met 
CDA 

Kunst en Cultuur 
(2) 

‘Met dien verstande dat: 
1. De bezuiniging van 46.000 op het kunstonderwĳs 
wordt aangepast naar 19.000 en dit ten laste te 
brengen van het begrotingsresultaat. 

Voor Zie boven Aangenomen 

Amendement PvdA/GL  
met CUSGP en 
Seniorenpartij 

Bibliotheken 1. De taakstelling van 10% voor de Bibliotheek 
Angstel, Vecht en Venen komt te vervallen en dit in 
het meerjarenperspectief ten laste te brengen van 
het begrotingsresultaat. 
 2. In samenspraak met de Bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen te onderzoeken wat nodig is om te doen, 
waar synergievoordelen te behalen zijn en wat dat 
betekent voor de kosten. En hierop terug te komen 
bij de kadernota voor 2022.’ 

Voor Mee indiener. Loopt niet direct bloed uit 
want bezuiniging stond pas voor 2022 
ingeboekt en dit geeft tijd om na te 
denken over consequenties en wijze van 
uitvoering. Bij kaderbrief 2022 
herbeoordelen wat mogelijk is. 

Verworpen 
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Motie CDA met D66 en 
VVD 

Intensief inzetten 
op voorveld 
sociaal domein 

* geen stappen te zetten om het voorveld te 
verzwakken maar vanaf heden juist stappen te nemen 
om het voorveld intensief in te zetten; 
* de uitkomsten van de lopende onderzoeken te 
benutten om de gewenste verschuiving van 2e lĳn 
naar preventie verder vorm te geven en in het 
ontwikkelingsproces te borgen. 

Tegen Motie van Mooie Woorden, maar totaal 
inhoudloos en geen toegevoegde waarde. 

Aangenomen 

Motie RVB met PvdA/GL POH GGZ Jeugd Met de grootst mogelijke voortvarendheid in overleg 
te treden met alle huisartsen praktijken teneinde elke 
huisartsenpraktijk te voorzien van een POH GGZ 
Jeugd; 
Hierover de raad drie- maandelijks te informeren. 

Tegen Wethouder verwijst oa naar infonota uit 
april. In alle grote kernen is nu POH, alleen 
in Mijdrecht zijn aantal HA's die er maar 
moeilijk aan te krijgen zijn. 

Aangenomen 

Motie PvdA/GL FTE Sociaal 
domein 

Bij de kadernota voor 2022 de bezuiniging op de 5 
fte’s in het sociaal domein te heroverwegen en 
daarbij de hierboven genoemde onderzoeken te 
betrekken. 

Tegen Wij bepleiten beperking apparaatskosten, 
dan is het inconsequent om hier dan voor 
te zijn. 

Verworpen 

Amendement PvdA/GL Fietsplan DRV 
Fietst 

De bezuiniging van 50.000 euro op het incidentele 
budget voor het Fietsplan DRV fiets voor 2021 komt 
te vervallen en dit te dekken vanuit de algemene 
reserve.’ 

Tegen Pijnlijk, want wij zijn ook profiets, maar we 
moeten snijden. Daarnaast raakt deze 
bezuiniging 1 specifiek project wat niet 
hoogste prio heeft voor ons. 

Verworpen 

Amendement PvdA/GL Recreatie en 
toerisme 

De ombuiging van 30.000 t.a.v. de paragraaf keuzes in 
beeld wordt opgenomen in de programmabegroting. 
Deze ombuiging komt ten gunste van het 
begrotingsresultaat.’ 

Tegen Deels overlap met ons amendement, maar 
hier gaat het totale budget eraan. Wij 
doen dat voor 20% 

Verworpen 

Amendement PvdA/GL Economische 
ontwikkeling 

De ombuiging van 25.000 t.a.v. economische 
ontwikkeling uit de paragraaf keuzes in beeld wordt 
opgenomen in de programmabegroting. Deze 
ombuiging komt ten gunste van het 
begrotingsresultaat.’ 

Voor Voor stemmen hoewel het doubleert met 
ons amendement (maar als die van ons 
het niet red, hebben we deze nog).  

Verworpen 

Amendement CUSGP 
met RVB 

Andere keuze 
ombuigingen 

Eveneens de ombuigingen “Economische 
ontwikkeling” volledig (zijnde € 25.000) en “recreatie 
en toerisme” voor een bedrag van € 5000 door te 
voeren. 

Voor Eigen amendement Aangenomen 
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Motie RVB Opschorten 
grondstoffenplan 
met 12 maanden 

De raad z.s.m. een voorstel ter goedkeuring voor te 
leggen waarbij de raad wordt verzocht de 
ingangsdatum van het grondstoffenplan aan te 
houden voor een periode van 12 maanden vanaf 1 
januari 2021 

Tegen met 
stem-
verklaring 

Het hele plan afschieten, stagneert ook de 
goede elementen. En er ligt nu geen 
alternatief op tafel zoals in juni via de 
amendementen. Beter doorgaan nu. 
Stemverklaring: Hoewel wij in juni tegen 
het grondstoffenplan hebben bestemt, en 
het dus logisch zou zijn deze motie te 
steunen, doen we dat niet omdat er nu 
ook geen alternatief op tafel ligt. De goede 
elementen uit het plan gaan daarmee dan 
ook verloren. 

Verworpen 

Amendement RVB met 
VVD 

Verlaging OZB 
niet woningen 

De stijging OZB niet-woningen te verlagen met 
1.500.000 euro; 
- De overgebleven stijging ad 500.000 euro voor 80% 
bij de eigenaar nietwoningen te leggen en 20% bij 
gebruiker niet woningen; 
- Voor 2021 e.v. de structurele verhoging ad 
1.000.000 euro op Jeugd te verlagen met 500.000 
euro en voor de jaren 2021 en 2022 voor jeugd 
incidenteel 500.000 euro op te nemen; 
- Voor 2021 e.v. een taakstelling voor jeugd op te 
nemen van 500.000 euro. 

Tegen Concurrerent met ons amendement. 
Daarnaast zijn de maatregelen mbt jeugd 
papieren werkelijkheden maar missen elke 
realiteit. Jeugd is open einde regeling! Dus 
als we dit gaan doen, krijgen we het bij de 
Brap's en jaarrekening 2021 keihard terug. 

Verworpen 

Amendement CUSGP Stijging OZB niet 
woningen 
temporiseren 

De OZB Niet Woningen in een periode van vier jaar 
aan te passen naar 95% van het landelijk gemiddelde, 
met dienverstande dat, gelijkelijk verdeeld tussen 
eigenaren en gebruikers, ten opzichte van het 
collegevoorstel: 
• Structureel in de jaren 2021-2024 een korting van € 
150.000 wordt toegepast 
• In 2021 een incidentele korting van € 1.000.000 
• In 2022 een incidentele korting van € 500.000   

Voor Eigen amendement; vermindert de 
verhoging voor ondernemers met € 2,1 
miljoen. 

Verworpen 

Amendement CDA met 
D66, Seniorenpartij en 
PvdA/GL 

Beperking 
verhoging OZB 

1. In verband met Corona voor het jaar 2021 tevens 
een korting toe te passen op de heffing OZB voor niet-

Tegen Concurrerend met ons amendement. CDA 
etc.. Legt zo nog steeds een rekening van 

Aangenomen 
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Bedrijven ivm 
Corona 

woningen van zowel €500.000 voor eigenaren als 
€500.000 voor gebruikers. 
2. Eveneens in verband met Corona voor het jaar 
2022 tevens een korting toe te passen op de heffing 
OZB voor niet-woningen van zowel €150.000 voor 
eigenaren als €150.000 voor gebruikers. 
3. Deze aanpassingen te verwerken in de 
tariefsverordeningen 2021 voor de OZB niet-
woningen voor zowel eigenaren als voor gebruikers. 
4. Deze aanpassingen te verwerken in de begroting 
2021 en de meerjarenbegroting, waarbĳ de kortingen 
worden gedekt uit een incidentele bĳdrage vanuit de 
algemene reserve. 

bijna 7 miljoen bij de ondernemers, 
waarvan 1 miljoen in 2021.  

Amendement PvdA/GL Forensen-
belasting 

‘Met dien verstande dat: 
Het tarief van de forensenbelasting per 1 januari 2021 
te verhogen met 19% en de opbrengsten ten gunste 
te laten komen van het begrotingsresultaat en dit te 
verwerken in het meerjarenperspectief 

Voor Is niet exceptioneel tov andere 
gemeenten; levert 46k op 

Aangenomen 

Amendement PvdA/GL Toeristen-
belasting 

Met dien verstande dat: 
Het tarief van de toeristenbelasting per 1 januari 
2021 wordt verhoogd naar 1,50 en de opbrengsten 
ten gunste te laten komen van het begrotings-
resultaat en dit te verwerken in het meerjaren-
perspectief.’ 

Tegen Te sterke stijging ineens. Prima als we het 
per 1-1-2021 naar € 1,20  brengen. Maar 
daar wil PGL niet aan. 

Aangenomen 

Amendement D66 met 
CDA en RVB 

Taakstelling 
apparaats-kosten 

1. Aan het ombuigingspakket wordt toegevoegd een 
taakstelling op de totale apparaatskosten van 5%, te 
bereiken in 2025 en op te bouwen met 1% cumulatief 
per jaar, met ingang van het jaar 2021. 
2. De al in het ombuigingspakket opgenomen 
taakstellingen op de overhead gaan daarin op en 
komen als afzonderlĳke posten te vervallen. 
3. Als maatstaf voor de berekening wordt uitgegaan 
van het niveau van de apparaatskosten in 2020 en 
2021, zĳnde afgerond 30 miljoen euro. 

Tegen met 
stem-
verklaring 

Stemverklaring: Dit amendement forceert 
een daling naar 10% apparaatskosten in 
2025 zonder dat we daarvan de 
consequenties kennen. Met de uitvoering 
van onze motie wordt de apparaatkosten 
al naar 5% reductie gebracht. Dat willen 
we eerst gerealiseerd zien en dan bij de 
kadernota 2022 eventuele verdere 
mogelijkheden tot verlaging bespreken. 

Aangenomen 
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Motie VVD met CDA, 
D66, RVB, CUSGP 

Ondernemers is 
beeld, ook in de 
begroting! 

Bijgevoegde aanpassingen te verwerken in de 
hoofdstukken kerngegevens respectievelijk lokale 
heffingen: Ondernemers, niet-woningen, Lokale 
heffingen ondernemers, Lokale gemeentelijke 
heffingen via ondernemers, Lokale heffing 
ondernemers via gemeente 

Voor Is op ons advies omgezet in een motie op 
betreffende gegevens vanaf 2022 zoveel 
als mogelijk in PB op te nemen en voor 
2021 via infonota alsnog te verstrekken. 
Laatste had wat ons betreft niet gehoeven, 
maar wel leuk om te steunen, dus mee 
ingediend. 

Aangenomen 

Motie RVB met D66 Watertoeristen 
belasting 2021 

In het voorstel voor de verordening 
Watertoeristenbelasting 2021 de volgende 
aanpassingen te maken: 
A. Artikel 6 lid 1a Ten hoogste 25 m2: PxQxT en Lid b 
te laten vervallen en lid c om te nummeren tot b 
B Artikel 6 lid 3, Voor “P”…respectievelijk 3 en 4 
personen Voor “Q” aanpassing van 24 naar 30 dagen 
Voor de behandeling de geschatte opbrengst van 
deze wijze van heffen aan de raad mede te delen. 

Voor met 
stem-
verklaring 

Weg van de motie is lastig, want als we 
deze aannemen, kunnen we redelijkerwijs 
straks een aangepaste verordening niet 
afwijzen. Beter is het om het college te 
vragen met twee versies te komen met 
een toelichting tav de effecten. 
Stemverklaring: Wij steunen deze motie 
omdat dit alleen vraagt om een aangepast 
voorgelegde verordening. Op een later 
moment besluiten  we dus nog of we dit 
feitelijk doorvoeren als de gevolgen door 
college inzichtelijk zijn gemaakt. 

Aangenomen 

Motie CUSGP met D66 en 
RVB 

Eerlijk betalen 
voor het 
watertoerisme 

Te onderzoeken of een ander systeem van inning 
realiseerbaar is zodanig dat een financiële bijdrage 
van alle watertoeristen wordt verkregen ter dekking 
van kosten voor het realiseren van voorzieningen 
voor het watertoerisme. 

Voor Eigen motie Aangenomen 

Motie PvdA/GL Bruggelden • Te onderzoeken op welke wijze het heffen van 
bruggeld ingevoerd kan worden, welke kosten 
daaraan verbonden zijn en wat de geprognotiseerde 
opbrengsten zouden kunnen zijn vanaf het 
begrotingsjaar 2022. 
• De uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan 
de gemeenteraad vóór de behandeling van de 
programmabegroting voor 2022.   

Voor met 
stem-
verklaring 

Lijkt ons de moeite waard. Misschien ook 
goed alternatief voor gemiste water-
toeristenbelasting.  
Stemverklaring: wij steunen deze motie 
ervan uitgaande dat college dit integraal 
met de voorstellen over 
watertoeristenbelasting bekijkt en dat er 
geen stapeling optreedt 

Verworpen 
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Motie D66 met CDA en 
VVD 

OZB in Zicht De paragraaf 'Lokale heffingen' in 
programmabegroting en –rekening voortaan te 
voorzien van; 
1. een vergelĳking met vergelĳkbare gemeenten; 
2. een vergelĳking met landelĳke kengetallen; 
3. een opgave van de waardegrondslagen en 
rekenpercentages die het rĳk hanteert bĳ het 
vaststellen van de algemene uitkering; 
4. een overzicht van de relevante ontwikkelingen. 

Voor  Goed voor het inzicht Aangenomen 

Motie CUSGP Bezuinigen op 
eigen terrein 

1) In de komende maanden de mogelijkheden te 
onderzoeken voor het terugbrengen van de begrote 
apparaatskosten (€ 680,00 per inwoner) met 5% in 
2022 (effectief €646,00). 
2) Uiterlijk op 31 maart 2021 de raad hierover te 
informeren 
3) Daarbij ook aan te geven welke plannen en 
maatregelen het college concreet gaat uitvoeren om 
deze reductie, alsmede de door het college in de 
begroting voorgestelde reductie, ook effectief door te 
voeren 
4) Zo mogelijk die vermindering in 2021 al (deels) 
door te voeren 
5) De uitkomsten te verwerken in de Kadernota voor 
2022. 

Voor  Eigen motie Verworpen 

Motie D66 met CDA en 
VVD 

Onderzoek 
taakvelden 

Roept het college op: 
* alle taakvelden door te lichten, hiervoor een 
meerjarenplanning te maken wat haalbaar in binnen 
de huidige inzet 
* voor 1 juli 2021 taakveld 1 en 9 door te lichten, 
hierover aan de raad te rapporteren en de uitkomsten 
mee te nemen in de (meerjaren)begroting 2022 

Voor Wethouder is positief. Kost wel inspanning 
maar ervaring met deze actie bij 
programma 2 in het kader van de wg 
financiën geeft aan dat het wel wat 
oplevert.  

Aangenomen 

 


