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Prioritair terugdraaien voorgenomen
bezuinigingen op subsidie en de verhogen ve
de lasten voor burgers
4 november 2019

Registratienummer 4563

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 4 november 2019
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
gehoord de beraadslagingen,
Overwegende dat
de Raad in haar vergadering over de kadernota 2020 een motie heeft
aangenomen om vooralsnog geen bezuinigingen door te voeren voorzolang niet
bekend is of deze bezuinigingen daadwerkeliijk noodzakelijk zijn;
- dit vanuit de redenering dat verwacht wordt (en inmiddels al aan de orde is) dat
de bijdrage aan de gemeente in de toekomst mogelijk/zeer waarschijnlijk nog
structureel verhoogd zal worden ter compensatie van de tegenvallende uitgaven
voor (jeugd) zorg en alsgevolg van het stagnerende uitgaven van de rijksoverheid
ten opzichte van de door het rijk begrote bedragen in relatie tot de "trap op trap
af" systhematiek waardoor er op dit punt feitelijke sprake is van" uitgestelde
betalingen" door het rijk aan onze gemeente;
- de gemeente ondanks de inzet van de Vitens gelden toch alsnog genoodzaakt is
om tot extra bezuinigingen op subsidies en lastenverhogingen voor burgers over
te gaan;
de Raad ook voor deze extra beoogde bezuinigingen de intentie heeft deze
zoveel mogelijk te voorkomen op grond van dezelfde overwegingen die een rol
hebben gespeelt bij de besluitvorming rond de inzet van de Vitens gelden;
Dringt er bij het college op aan
Indien en voorzover de gemeente extra middelen van de rijksoverheid ontvangt
deze prioritair in te zetten om voornoemde bezuinigingen in de meerjaren
begroting terug te draaien en daarna tevens de verhoging van de lasten voor
burgers (hiermee wordt de 1,5 lastenverhoging bedoelt) terug te draaien. Dit
laatste bv. door de trendmatige OZB verhoging voor 2021 eenmalig niet toe te
passen tot het bedrag dat gemoeid is met de eerderbedoelde 1,5%
lastenverhoging
en gaat over tot de orde van de dag.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering vkin de raad van de gemeente
Hof van Twente d.d. 4 november 2019
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