
AMENDEMENT

Reg. nr. GEM -  2048467 / 744  Volgnummer: A3

Agendapunt: 6.1 

Kadernota en bezuinigingen

De raad van de gemeente Culemborg in digitale online vergadering bijeen d.d. 18 juni 2020 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

De tekst in het beslispunt:

“De Kadernota 2021 – 2024, inclusief de bijgevoegde bezuinigingsnota vast te stellen.

te vervangen door; 

“De Kadernota 2021 – 2024, inclusief de bijgevoegde bezuinigingsnota en onderstaande wijzigingen 
vast te stellen:

- OZB verhoging verlagen van 16% naar 10%.
- De investeringen van € 75.000 in 2021 en 2022 in het groenbeleidsplan uit de 

investeringsagenda halen.
- De bezuiniging van €5.000 op gladheidsbestrijding verplaatsen van categorie 1 naar categorie 

2.
- De maatregelen in onderstaande tabel verplaatsen van categorie 2 en 3 naar categorie 1.”

Wat 2021 2022 2023 2024

Publieksgerichte activiteiten archeologie 15.200 15.200 15.200 15.200

Bloembakken binnenstad   12.000 12.000 12.000 12.000
Stoppen gemeentelijke beleidsmonitor 30.000 22.500 30.000 22.500

Onderhoudsniveau wegen verlagen
35.000 35.000 35.000 40.000

Stoppen Cultuurfonds 197.000 197.000 197.000 197.000

Kleine projecten groenbeleidsplan  20.000 20.000 20.000

Beperking gemeentepagina 6.000 6.000 6.000 6.000

Adoptie rotondes 9.000 9.000 9.000 9.000



Verlagen duurzaamheidsambities 50.000 50.000 50.000 50.000

Geen dieren meer in plantage 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal 364.200 376.700 384.200 381.700
“.

En de stukken hierop aan te passen.

Toelichting
Het zijn bijzondere tijden voor ons allemaal.  Het corona virus heeft invloed op ons dagelijks leven, 
maar brengt ook zorgen met zich mee. Zorgen over onze gezondheid, de gezondheid van onze 
ouders of familieleden, maar ook de zorg over onze baan of ons bedrijf. We weten dat we de 
effecten van het virus nog lang zullen voelen en dat de zorgen voor onze inwoners en ondernemers 
nog lang niet voorbij zijn, zodoende kiezen wij ervoor om onze inwoners en ondernemers zoveel 
mogelijk te ontzien waar het gaat om lastenverzwaringen in deze bezuinigingsronde. Verhoging van 
de OZB benutten wij hierin als uiterste middel om de begroting sluitend te maken.

Om dit te bereiken zijn extra bezuinigingen nodig. Wel willen wij de budgetten en investeringen voor 
onze kwetsbare inwoners, onze (binnen)stad en bedrijfsleven en voor een duurzaam Culemborg 
zoveel mogelijk  in stand houden, maar dit betekent ook dat we in de ‘ nice to haves’ moeten gaan 
snijden. Dit is niet leuk, maar wel noodzakelijk.

Met dit amendement kiezen wij voor het naar beneden bijstellen van een OZB verhoging naar 10%. 
Het ‘ gat’  van €375.000 wordt op de volgende manier gedekt:

Wat 2021 2022 2023 2024
Niet investeren in 
groenbeleidsplan

75.000 75.000

Verplaatsing van 
maatregelen van 
categorie 2 en 3 
naar categorie 1

364.200 376.700 384.200 381.700

Verplaatsing 
bezuiniging 
gladheidsbestrijdi
ng van categorie 
1 naar categorie 
2

- 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000

Totaal 436.200 448.700 379.200 376.700

CDA, Nicolien de Geus


