
Motie Terugbrengen aantal FTE wethouders in 2023 niet opnemen in begroting 
 

      
 
 
 
 

Amendement: Terugbrengen aantal FTE wethouders in 2023 niet opnemen in begroting 
 

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020 
- Gelezen de begroting 2021-2024 
- Gehoord de toelichting van het college in de Financiële Commissie d.d. 26 oktober 2020 

  

Constaterende dat:  
1. In de begroting 2021-2024 voorgesteld wordt vanaf 2023 het aantal wethouders terug te 

brengen naar 2 FTE; 
2. Dit niet van invloed is op begroting gedurende de periode dat de huidige coalitie zit; 
3. Ook in de jaren daarna niet noodzakelijk is voor het sluitend maken van de begroting; 

  
Overwegende dat: 

1. Het voorstel vanuit financieel oogpunt overbodig is; 
2. De huidige coalitie het noodzakelijk vond de formatie uit te breiden naar 3 FTE; 
3. De taken van de wethouders complex zullen blijven omdat Doesburg als kleine gemeente 

genoodzaakt is deel te nemen aan diverse samenwerkingsverbanden en dat het belangrijk is 
dat Doesburg door haar wethouders hierbij sterk vertegenwoordigd wordt; 

4. Dit in het belang is van de uitdrukkelijke wens de zelfstandigheid van Doesburg te behouden; 
5. Het bepalen van de samenstelling en omvang van de formatie principieel een zaak is van de 

dan onderhandelende coalitiepartners;  
6. Dat deze coalitiepartners de vrijheid hebben op basis van de actuele Toekomstvisie en dan 

geldende omstandigheden hierover te onderhandelen, zonder beperkingen die onnodig in 
een voorgaande periode zijn vastgelegd. 
 

Besluit:  
De bezuiniging van 1 FTE op de wethoudersformatie in 2023 en daarna uit de begroting te 

verwijderen. 

Namens VVD:  Simon de Bruin 
Namens CDA:  Stan Hillenaar 
 

AMENDEMENT 

Dit amendement is AANGENOMEN / VERWORPEN in de vergadering van 9 november 2020. 

Stemverhouding: 

Voor:  

Tegen:  

J.B. Voorhof, griffier 

 



Motie Terugbrengen aantal FTE wethouders in 2023 niet opnemen in begroting 
 

 
Toelichting 
 
In de zittingsperiode van het huidige college heeft deze bezuiniging geen effect. In de jaren 2023 en 
verdere is er voldoende ruimte om deze post te laten vervallen. Het argument dat op deze wijze een 
bezuinigings gebaar zou worden gemaakt vanuit de wethouders is in dit verband gewoon niet juist. 
 
In de financiële commissie heeft het college deze maatregel als volgt beargumenteerd 

1. Keuzes maken vanuit de Toekomstvisie, Doesburg blijvend op de kaart zetten 
2. Toenemende druk op ambtenarenapparaat waardoor de ondersteuning er niet is 
3. Keuzes maken in samenwerkingsverbanden 
4. Focus aanbrengen 

 
Op zich zaken die inderdaad moeten gebeuren, maar wel vanuit de door de Raad vastgestelde 
toekomstvisie en op basis van de omstandigheden en de politieke situatie die dan gelden. 
Bezwaar is dat de toekomstvisie nog niet is vastgesteld maar het college al vast een voorschot neemt 
op de uitkomst daarvan. Het College gaat hierin zover dat ze een Raadsprogramma als optie mee wil 
geven en de twee grootste partijen dan maar een wethouder moeten leveren. 
 
Daarbij is het geenszins zeker of de wereld er dan zo uit ziet. Het ligt eerder in de lijn der 
verwachtingen dat de rol van wethouder in Doesburg een cruciale functie blijft in het krachtenspel 
waarin een kleine stad zich moet laten gelden. Dit vereist kwalitatief goede mensen die volledig 
beschikbaar zijn voor hun functie. 
 
Een dergelijke keuze nu maken legt een onnodige druk op de eerstvolgende 
coalitieonderhandelingen en plaatst met name de kleinere coalitiepartijen in het nadeel indien deze 
een wethouder zullen willen leveren. 
 


