
 

MOTIE GEMEENTERAAD 
 

Motie nummer: 2020-M0016 
gewijzigd 2 

Datum indiening 13 juli 2020 

 

Onderwerp: Aanvullende Kaders programmabegroting 2021-2024 

 

De raad van de gemeente Zutphen,  

 

Constaterende dat: 
i. De financiën van de gemeente Zutphen onverminderd zorgelijk zijn, los van de impact van 

Covid19; 
ii. Er naast het Berenschotrapport “evenwicht sociaal domein” een rapport Rijnconsult “onderzoek 

kostenreductie domein bedrijfsvoering en domein ruimte” is opgesteld; 
iii. Er door de raad (presidium) besloten is naast het najaarsgesprek een alternatief 

voorjaarsgesprek te houden; 
iv. Dit voorjaarsgesprek niet gevoerd zou worden op basis van alleen technische uitgangspunten 

maar dat er ook inhoudelijke aandacht zou zijn voor onder andere het Rijnconsultrapport (4 
sporen). 
 

Overwegende dat: 
a. De rol van de raad in het begrotingstraject minimaal is nu de inhoudelijke discussie van de 

voorjaarsnota doorgeschoven is naar het najaar; 
b. De urgentie hoog is om het evenwicht in de begroting te herstellen; 
c. Deze situatie in onze gemeente noopt tot een beleidsarme begroting; 
d. Dit grote impact heeft op de ambities van de raad; 
e. De raad in het najaarsgesprek inhoudelijk en politiek het college richting meegeeft voor de 

grondslag meerjarenbegroting 2021-2024; 
f. De concept begroting bij het najaarsgesprek al is opgesteld en sommige voorstellen tot wijziging 

van de begroting mogelijk niet meer direct uitvoerbaar zijn. 

 

Draagt het college op: 
1. De loonsom in de begroting om te zetten naar formatie-en een financieel budget; 
2. De externe advieskosten apart op te nemen in de begroting; 
3. Voor het najaarsgesprek op basis van de 4 sporen Rijnconsultrapport een besparing van 1 

miljoen op domein fysiek en 2 miljoen op overhead te onderzoeken en te presenteren; 
4. Structurele besparingen hieruit allereerst aan te wenden voor het op peil brengen van de 

algemene reserve; 
 



en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Indiener: Yvonne ten Holder (D66) 

Mede-indiener(s): Gerard Pelgrim (Stadspartij)  Bert Jansen (BewustZW) 

 


