
AMENDEMENT 
 

 

Datum:  10 november 2015 
 
Betreft:  Raadsvergadering van 10 november 2015 
  Agendapunt nr.  9 Begroting 2016-2019 
 
 
Ondergetekenden, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  6 oktober 2015 (/2015bis 
493) m.b.t. Begroting 2016-2019; 
 
overwegende dat: 
 

 Ambtelijke capaciteit onder druk staat vanwege o.a. sociaal domein taken, door hoge ambitie 
raad en college zijn/worden aantal  nieuwe projecten opgestart (o.a.Binnenstad). Projecten die in 
voorgaande jaren vertraagd zijn moeten nog uitgevoerd worden.  

 Een participatietraject weer een extra belasting van de organisatie zou zijn. Gezien dat de 
urgentie van bezuinigingen er niet meer is kan ook inhuur van externen ten behoeve van dit 
traject niet verantwoord worden. 

 Transformatie van Sociaal Domein nog lang niet klaar is. Er moet nog veel tijd en energie 
gestoken worden in innovatie cq transformatie van het sociaal domein.  

 Met wegvallen van bezuinigingsdoelstellingen, de causale noodzaak van keuzes in 
voorzieningsniveau grotendeels wegvalt. Hierdoor de kans groot is dat inwoners een dergelijk 
traject vooral als een uitnodiging om een wensenlijstje aan te geven wordt opgevat. 
Verwachtingen worden gecreëerd bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen die 
men wellicht niet ten uitvoer gaat brengen.  

 Er reeds veel bestaande en actieve platforms zijn waar de gemeente de inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen kan vragen wat hun wensen zijn en wat zij belangrijk vinden. Bijv. 
wijkcomités, ondernemersverenigingen, cultuurplatforms. Tijdens gesprekken met deze 
organisatie kan men destilleren wat zij belangrijk vinden. In het rapport ' Individuele- en 
buurtnetwerken en de vitale samenleving in Rhenen' van oktober 2014 word dit 'bijvangst' 
genoemd. 

 
stelt voor: 
 
Uit het Voorstel te verwijderen:  Punt 6  - Het college een voostel te laten voorbereiden voor een 

participatietraject met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen  
 
Uit Argumenten te verwijderen: Punt 6.1 - Het is belangrijk dat het participatietraject bestuurlijk breed 

gedragen wordt.... 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Rhenen, 10 november 2015 
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