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Agendapunt: 16

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening OMWB

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 12 mei 2020.

Ondergetekende stelt voor om:

op blz. 5 bij het eerste bullet van het besluit de tekst van het daarin beschreven eerste
bullet te wijzigen in:

. In de kadernota en ontwerpbegroting niet is ingegaan op het aandringen op
bezuinigingen door diverse deelnemers. De OMWB legt uiterlijk in het 3e kwartaal
van dit jaar een aantal onderbouwde efficiencymaatregelen vooraan de
deelnemers.

Toelichting:

De afgelopen jaren is de OMWB gegroeid naar een sterke en gezonde organisatie. Het
komende jaar staat de OMWB voor de nodige uitdagingen zoals bijvoorbeeld de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de voorliggende ontwerpbegroting zien we
allerlei ambities om extra taken of processen uit te voeren. We verwachten van een
gezonde organisatie dat deze ook in staat is het takenpakket en de wijze waarop deze
uitgevoerd wordt kritisch te bekijken en aan deelnemers voor te leggen dat op een aantal
processen een efficiencyslag kan plaatsvinden of dat er processen kunnen vervallen.
Daarom dient de ontwerpbegroting te worden bijgesteld.

Ondertekening:

WD Heusden
Carola Couwenberg

Heusden een DMP Heusden
Hannie van de Dungen Martijn van Esch

Dit amendement is aangenomen / verworpen / ingetrokken
De raadsgriffier
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Naam Voor Tegen
mevr. Bok-Geelen(Gemeentebelangen) V
dhr. Van den Brandt (Gemeentebelangen) \/
dhr. Brok (O.M.P. Heusden) \/
dhr. Oe Bruijn (Heusden eenl \/
dhr. ten Cate (GroenLinks) \/
mevr. Couwenberg (WO) V
dhr. Van Delft (Gemeentebelangen) V
mevr. Van den Dungen (Heusden een) \J
dhr. Van Esch (OMP Heusden) \J
mevr. Van Gessel-Rechters(COA) V
dhr. Gorter (066) V t
dhr. Heesbeen (PvdA) V
mevr. Van der Heijden (Heusden Transparant) - --
dhr. Van Hemert (OMP Heusden) V

_.::: mevr. Joosten-Kuijs (OMP Heusden) V
dhr. Kleian (Heusden Transparant) V
dhr. Van der Lee (Heusden Transparant) V
mevr. Loch (WO) V
dhr. Lommers (WO) V
dhr. Meesters (OMP Heusden) J
dhr. Meijer (OMP Heusden) y_
dhr. Musters (Gemeentebelangen) V
dhr. Van Os (Heusden een)
mevr. Rijnders-Huisman (COA) L
dhr. $imek (Gemeentebelangen) \/

CA dhr. Van der Steen (Heusden Transparant)
mevr. Verhoofstad-Stupers (OMP Heusden) V


