Dordrecht

Gemeentebestuur

Nr. SBC/2006/301
De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 2006,
Nr. SBC/2006/301;

besluit:

1. in te stemmen de gemelde kredietoverschrijdingen van in totaal € 2,058 miljoen inzake de
Strategische Investeringen ten opzichte van de begroting 2005;
2.

kennis te nemen van de gemelde onder- en overschrijdingen ten opzichte van de begroting
2005;

3.

in te stemmen met de volgende bestemming van het financieel resultaat 2005:
- € 18.940.178,-conform bijlage 1 raadsvoorstel ("technisch");
- € 1.772.909,-- conform bijlage 2 raadsvoorstel ("inhoudelijk");
- € 8.573.913,-- toevoegen aan de algemene reserve. ^

4. het Jaarverslag 2005 (inclusief de Jaarrekening 2005) vast te stellen;
5.

kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant.

J
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2006.
De griffier,

J

De voorzitter,

n

Amendement
De gemeenteraad van Dordrecht,
In vergadering bijeen op 4 juli 2006,

Gelet op:
Het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het jaarverslag en de bestemming
van het financieel resultaat 2005,

Overwegende:

-

Dat de bewoners van de Verzetsbuurt op de Staart al jarenlang overlast ondervinden van de
halfverharding met grit en al die jaren de oplossing blokkeert op het ontbreken van budget,
Dat het collega door middel van een Raadsinformatiebrief (kenmerk SO/2006/763) de raad heeft
geïnformeerd dat alternatieve oplossing mogelijk is en dat de milieuvriendelijke variant € 415.000
ex BTW kost,
Dat de commissie Wonen en Leefbaarheid op 8 februari 2006 met het college van B&W heeft
afgesproken dat uitvoering pas plaats kan vinden ten tijde van de kadernota, mits er middelen
voor zijn,
Dat de burgemeester in zijn Burgerjaarverslag 2005 op pagina 27 aangeeft dat "De gemeente niet
altijd moet volharden in een genomen beslissing. Er kan sprake zijn van voortschrijdend inzicht,
waardoor een plan dat aanvankelijk een goed idee leek, later toch moet worden bijgesteld" en
daarbij de grit-problematiek expliciet als voorbeeld noemt.

Van oordeel:
Dat omdat deze kwestie al jarenlang sleept en de concrete verwachting is gewekt (zoals blijkt uit
bovenstaand verwoorde overwegingen) dat over deze kwestie ten tijde van de kadernota positief
zal worden besloten,
Dat het toezeggen van het benodigde krediet daarom nu expliciet moet gebeuren,
Dat het overleg met de bewoners van de Verzetsbuurt over de uitwerking van de herinrichting
onmiddellijk moet worden gestart, zodat snel met de realisatie kan worden gestart

Besluit:
Het ontwerp besluit van de RAAD gezien het voorstel van het college van Burgemeester en
Wethouders van 12 juni 2006, Nr SBC/2006/031, beslispunt 3 inzake de bestemming van het
financieel resultaat 2005, gewijzigd vast te stellen door het bedrag van € 1772.909,- met € 415.000
te verhogen tot € 2.187.909 en het aan de algemene reserve toe te voegen bedrag van € 8.573.913
met €415.000 te verlagen tot € 8.158.913.
De 'Grit-problematiek in de Verzetsheldenbuurt op de Staart' toe te voegen aan bijlage 2 (inhoudelijke
resultaatsbestemming 2005) van genoemd collegevoorstel ten bedrage van € 415.000,- teneinde
daarmee het krediet beschikbaar te stellen om de milieuvriendelijke variant uit de Raadsinformatiebrief
over dit onderwerp (kenmerk SO/2006/763) nog in 2006 te kunnen laten realiseren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,

-
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