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Amendement inzake het voorstel “Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 en 
Meerjarenraming 2023-2025 Senzer” ingediend door de fractie CDA  

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021, nr. 38, om in te 

stemmen met de voorgelegde zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 en Meerjaren-

raming 2022-2025 van de gemeenschappelijke regeling Senzer; 

 

constaterende dat: 

• in de conceptzienswijze voorgesteld wordt om het Algemeen Bestuur van Senzer (in 

het geval Senzer er niet in slaagt om een begroting te presenteren waarin geen 

aanvullende bijdrage van gemeenten nodig is) te vragen om “de stijging in boekjaar 

2023 (…) incidenteel zelf op te vangen met haar eigen vermogen (…)”; 

• de provincie in het kader van preventief toezicht Begroting 2020 bij brief van 15 januari 

2020 aangegeven heeft: “Bij volgende begrotingen dient er sprake te zijn van een 

perspectief waarbij het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting telkens 

een jaar dichterbij komt, totdat er in de begroting 2022 en in de meerjarenraming 2023 

– 2025 sprake is van structureel en reëel evenwicht. Het is voor ons niet acceptabel 

indien het structureel en reëel evenwicht ieder jaar opschuift”; 

• Senzer op pagina 20 van haar Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025 

schrijft: “In 2022 en verder moeten de structurele lasten -op grond van wet- en 

regelgeving- weer gedekt worden door structurele bijdragen van de gemeenten.” 

 

overwegende dat: 

• het in de zienswijze opgenomen voorstel - om Senzer te vragen de stijging van de 

gemeentelijke bijdrage in boekjaar 2023 incidenteel zelf op te vangen met eigen 

vermogen - in strijd is met het standpunt van de provincie en Senzer dat het inzetten 

van incidentele middelen voor dekking van structurele lasten niet acceptabel en in strijd 

met wet- en regelgeving is;  

• inwoners van de gemeente Deurne niet gebaat zijn bij het voortdurend verschuiven van 

het moment waarop Senzer een financieel gezonde begroting laat zien; 

• het wenselijk is dat Senzer het positieve rekeningresultaat over 2020 aanwendt om 

structurele verbeteringen door te voeren die ertoe leiden dat voor 2023 wel een 

bestendige begroting kan worden gepresenteerd; 

• de begroting onvoldoende duidelijk maakt welke lasten structureel en welke incidenteel 

zijn;  

• als incidentele lasten verwacht worden, structurele middelen niet aangewend kunnen 

worden om deze te dekken, die dan wel als zodanig in de begroting opgenomen dienen 

te worden; 

 

 

BESLUIT 
 

 

• De zienswijze als volgt te wijzigen:  

o De zinsnede op de eerste pagina achter nummer 1 te wijzigen in de volgende tekst: 

“het positieve rekeningresultaat over 2020 aan te wenden voor structurele 

verbeteringen die ertoe leiden dat voor 2023 een begroting kan worden 

gepresenteerd die structureel en reëel in evenwicht is”. 
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o Na nummer 2 de volgende tekst toe te voegen: “3. in de komende begroting een 

betere scheiding aan te brengen in structurele en niet structurele lasten zodat 

eventueel in geval van niet structurele lasten ook niet structurele middelen ingezet 

kunnen worden om deze te dekken.” 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2021. 

 

 

De griffier De voorzitter, 

 

 

(R.J.C.M. Rutten) (H.J. Mak) 

 

 

 


