Amendement
Voorstel nr. 07 Voorjaarsnota ter amendering:

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018

Overwegende dat:





de Voorjaarsnota 2018 als uitgangspunt neemt dat er in de conceptbegroting 2019 en het
meerjarenperspectief 2020-2022 geen ruimte voor nieuwe zaken is, tenzij dit in de
voorjaarsnota 2018 is opgenomen en besloten;
de Voorjaarsnota 2018 als uitgangspunt neemt dat geen nieuw beleid anders dan door niet
beïnvloedbare externe factoren en/of opgenomen in de voorjaarsnota 2018 wordt gevoerd;
het onwenselijk is om voor zo'n lange termijn geen mogelijkheid tot nieuw beleid te hebben;
het initiëren/voeren van nieuw beleid (met financiële voor- danwel nadelen) het budgetrecht
van de raad raakt;

1. Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De uitgangspunten met betrekking tot bestaand de Voorjaarsnota 2018 aan te vullen met
'behoudens het budgetrecht van de raad'.
Waarbij de tekst dan wordt:
Bestaand Beleid
De begrotingen worden opgesteld op basis van bestaand beleid. De conceptbegroting 2019 en
het meerjarenperspectief 2020-2022 is dus "beleidsarm". Geen ruimte voor nieuwe zaken,
tenzij dit in de Voorjaarsnota 2018 is opgenomen en besloten. Behoudens het budgetrecht
van de raad.

Slochteren, 5 juli 2018
Namens de fractie (s)

………….…
ChristenUnie

……………….

………………… ………………

De motie is

overgenomen
aangenomen
verworpen

met

stemverhouding ….. : …….

fracties voor:
fracties tegen:
……….…………………., griffier.

Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een
mondelinge indiening kan worden volstaan.

