Amendement begroting 2019-2022:
Verantwoordelijk Stadsbestuur
De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, gelezen de
begroting 2019-2022;

Overwegende dat:
●

De begroting voor 2019 slechts een summiere vertaling van het raadsprogramma is;

●

De komende jaren nieuwe grote investeringen in Vlaardingen moeten plaats vinden, zoals het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), de Reconstructie van de Marathonweg en de
Binnenstad, in de orde van grootte van 100 miljoen euro;

●

De meerjaren begroting 2020-2022 beleidsarm is en heel veel niet financieel onderbouwde
begrotingsposten laat zien, die meerjarig onvoldoende ruimte laten voor nieuw beleid in het
algemeen en de bovengenoemde investeringen in het bijzonder;

●

Zowel gemeenteraad als college van burgemeester en wethouders nog zoekende zijn naar
hun rol m.b.t. het raadsprogramma;

●

Het college van B&W wordt bijgestaan door meer dan 400 ambtenaren;

●

De gemeenteraad “slechts” de steun heeft van 1 raadsgriffier en een aantal
griffiemedewerkers;

Spreekt als zijn mening uit dat:
●

Vlaardingen recht heeft op een krachtdadig stadsbestuur;

●

De gemeenteraad nog niet in staat is gebleken om tot snelle besluitvorming te komen;

●

De gemeenteraad met het vaststellen van het raadsprogramma het college de nodige kaders
heeft gegeven;

●

Raad en college gehouden zijn aan gemaakte afspraken uit de vorige raadsperiode;
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Besluit:
●

Het raadsbesluit 1680458 38.2, op pagina 8 aan te vullen onder 6 met de zinsnede:
De raad draagt het college op om:

○

Proactief invulling te geven aan het raadsprogramma en verantwoordelijkheid te
nemen in zowel de beleidsvoorbereiding als in de uitvoering;

○

De raad proactief van financieel advies te voorzien ten aanzien van de gevolgen van
de uitvoering van het raadsprogramma;

○

De raad bij de Voorjaarsnota 2019 te voorzien van een uitgewerkt Meerjaren
Investeringsprogramma (MIP) en hierbij o.a. bandbreedtes weer te geven bij nieuwe
grote investeringen, zoals IHP, Marathonweg en Binnenstad;

○

De raad actief te informeren over actuele onderwerpen waar het college geen
zelfstandig mandaat heeft, maar die niet in het raadsprogramma staan;

En gaat over tot de orde van de dag.
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