Amendement Zienswijze op geactualiseerde begroting en geactualiseerde perspectiefnota 2018
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering dd. 19 december 2017 wii

Gezien
- de unanieme vaststelling door de gemeenteraad van Dordrecht van de zienswijze op de primaire
begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in de raadsvergadering van 20 juni 2017,
- de inhoud van deze zienswijze nl. dat de raad unaniem heeft uitgesproken niet te kunnen
instemmen met de Perspectiefnota 2018 (w.o. trap op gaan) en dat voorstellen uit de
Perspectiefnota niet gehonoreerd kunnen worden.
- het feit dat de Dordtse vertegenwoordiging van de PvdA, W D, Groenlinks en
Gemeentebelangen078 in de Drechtraad meegestemd hebben met de motie om wel trap op te gaan.
- dat dit strijdig is met het instemmen van deze partijen in de gemeenteraad van Dordrecht om niet
in te stemmen met de Perspectiefnota w.o. trap op gaan .
- dat daardoor een meerderheid voor het trap-op gaan in de Drechtraad van 4 juli 2017 ontstond en
het Drechtstedenbestuur nu in de geactualiseerde begroting 2018 voorstellen doet voor extra
structurele uitgaven in 2018.
Mede gezien
- de vaststelling van de Begroting 2018 door een grote meerderheid van de gemeenteraad van
Dordrecht.
- het feit dat er geen structurele ruimte meer in de begroting 2018 zit en
- dat extra structurele uitgaven voor 2018 in de Drechtsteden leiden tot extra bezuinigingen in
Dordrecht.
Overwegende dat,
- voor de geactualiseerde begroting een concept zienswijze van het college voorligt waarin
opgenomen ook trap op te gaan.
- de verwachting in de Drechtsteden is gewekt dat de gemeenten minder zouden gaan bijdragen in
2018.

Van mening zijnde dat,
- doorpakken op de groeiagenda en de intensivering van middelen steun verdient. Hiervoor te
komen met een onderbouwing van het lump-sum budget en incidentele middelen hiervoor op te
halen bij de eigenaren, daar waar financiering duidelijk is en cofinanciering gewenst.
- voorstellen m.b.t. trap-op vanuit de Perspectief nota en zeker niet vanuit de geactualiseerde
Perspectiefnota niet gehonoreerd kunnen worden.
- voor de overige onderdelen de primaire begroting als uitgangspunt te nemen voor het
begrotingsjaar 2018
- dat de GRD bij de l e bestuur rapportage zelf dekkingsvoorstellen aandraagt voor de overige
onderdelen uit de perspectiefnota.

Besluit:
De zienswijze aan te passen waarbij
- steun wordt uitgesproken voor de groeiagenda en de financiële middelen daarvoor. En gevraagd
wordt om een onderbouwing van de financiële vraag voor de groeiagenda en het moment van het
binnenhalen van de financiering vanuit andere overheden en partijen.
- de onderbouwing voorgelegd wordt aan de eigenaren (gemeenten) en deze incidentele middelen in
2018 bij de gemeenten worden opgehaald.
- de unaniem aangenomen zienswijze van Dordrecht bij de primaire begroting leidend is voor de
financiële voorstellen van de trap-op. Daarbij uitsprekend dat de financiële positie van Dordrecht niet
toelaat dat de voorstellen trap-op gehonoreerd kunnen worden.
- uitgesproken wordt dat de primaire begroting uitgangspunt is voor 2018 en dat de Drechtsteden bij
de eerste bestuur rapportage zelf dekkingsvoorstellen aandraagt.

