PDA
Motie vreemd aan de orde van de dag.
De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 23 december
2010,
overwegende:
-dat nog niet duidelijk is hoeveel de gemeente Valkenswaard in 2012 en de jaren
daarna minder zal ontvangen uit het gemeentefonds,
-dat ook de overige inkomsten flink teruglopen,
-dat het belangrijk is dat de raad vroegtijdig nadenkt over mogelijk forse
bezuinigingen,
. .
-dat daarvoor al bij de begrotingsbehandeling een motie van het CDA is
aangenomen waarin is verzocht de budgetovereenkomsten met de maatschappelijke
organisaties naar taak, voorwaarden en subsidie te onderzoeken en het beheer en
de verhuur van de accomodaties, voorzover dit niet voortvloeit uit het
accommodatiebeleid, eveneens te bekijken,
-dat ook een motie van D66 is aangenomen, waarin het college wordt verzocht de
mogelijkheid van structuele vermindering van subsidies m overleg met de
betrokkenen te onderzoeken,
. ,
.
-dat in de meerjarenkeuze nota van 2010 concrete bezumigmgsmogelijkheden zijn
aangegeven, maar ook mogelijkheden die nader moeten worden onderzocht
-dat bij de begroting van 2012 vermoedeHjk meer fundamentele keuzes moeten
worden gemaakt,
-dat dat dan weloverwogen moet gebeuren,
-dat ook de inwoners van Valkenswaard en de organisaties/verenigingen daarbij
betrokken moeten worden,
, Verzoekt het college
1 Om tegeHjk met het aanbieden van de kadernota in het voorjaar van 2011
ook een verdiepte meerjarenkeuze nota aan te bieden, waarin verdere
bezuMgingsmogeHjkhedenajn uitgewerkt,
- - - - 2 - 1 ^ ^ a i v o o r a f e a a n ^ f i E e r U j k 1 maart 2011 aan de raad een hjst met
fundamentele keuzes voor te leggen, welke substantiële bezuinigingen
kunnen opleveren, zodat de raad in een vroeg stadium daarover van gedachte
•—* kan wisselen, dit kan delen/overleggen met de inwoners en
organisaties/verenigingen van Valkenswaard en zo mogelijk kadersteUende
uitspraken kan doen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA

