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Motie
De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 2 november 2011
behandelend het agendapunt Programmabegroting 2012
Overwegende
Dat wij vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling een motie hebben ingediend die er toe diende om
het college uit te nodigen om in gesprek te gaan met alle subsidie-ontvangers.
Dat deze motie tot doel had om in gezamenlijk overleg met de subsidie-ontvangers te onderzoeken
waar de gezamenlijke verantwoordelijkheid gevonden kon worden in het terugdringen van de
gemeentelijke subsidies en welke aanvullende afspraken daarover met de subsidie-ontvangers gemaakt
zouden kunnen worden.
Dat hiermee zou kunnen worden voorkomen dat subsidies eenzijdig, volgens de kaasschaaf-methode,
door de gemeente worden verlaagd zonder de discussie aan te gaan wat in Valkenswaard noodzakelijk,
nuttig en wenselijk is om door de gemeente mede te financieren.
Dat deze motie raadsbreed is ondersteund.
Dat bij de behandeling van de meerjarenkeuzenota de vraag aan het college is gesteld wat de
voortgang was van de uitvoering van de hierboven bedoelde motie.
Dat hierop het antwoord is gekomen dat de gesprekken gaande zijn, maar dat dit een doorlopend
proces is.
Dat hiermee geen duidelijke uitvoering is gegeven aan de motie zoals deze door de raad op 03
november 2010 is aangenomen.

Dat de overwegingen zoals deze zijn verwoord in de hierboven genoemde motie nog steeds gelden en
de druk op de financiële positie van de gemeente alleen maar groter wordt.
Dat het nu dus vijf voor twaalf is als het gaat om het maken van structurele keuzes en dat ook uit de
thans voorliggende concept-begroting niet blijkt dat deze keuzes nu wel gemaakt worden.

Verzoekt het college
Om voor 01-01-2012 in samenwerking met de gemeenteraad te bepalen welke kerntaken subsidie
vereisen.
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En gaat over tot de orde van de dag
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