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Amendement “Wijkbudgetten ook vanaf 2018 op peil houden"
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BESLUIT

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017, besprekend het raadsvoorstel
Zo memota 2017
Cc nstaterende dat:
1. de gemeenteraad sinds 2012 een bestemmingsreserve wijkbudgetten hanteert waardoor
schommelingen in saldi door de jaren heen kunnen worden beheerst en geld beschikbaar
blijft voor wijkbudgetten ook als er sprake is van onderbesteding
2 . in de programmabegroting 2017 het plafond (meerjarig) van deze bestemmingsreserve op
658.000 euro is gesteld
de gemeenteraad eind vorig jaar de subsidieverordening wijkbudgetten 2017 heeft
vastgesteld waarin is opgenomen de mogelijkheid voor bewonersorganisaties om met de
budgetten te sparen, voorschotten aan te vragen en onderling te herverdelen
4. het college onlangs hiervoor nadere regels heeft vastgesteld
5. de gemeente Enschede in de meerjarenraming jaarlijks € 1,3 miljoen beschikbaar stelt voor
wijkbudgetten om meer ruimte te geven aan inwoners om initiatieven in wijken en buurten
te organiseren
6 . het college in scenario 5 in de Zomernota 2017 voorstelt om € 0,3 miljoen (structureel) op
de wijkbudgetten te bezuinigen
Overwegende dat:
1. de wijkraden terecht constateren dat de bezuiniging op de wijkbudgetten in deze
Zomernota onevenredig groot is in vergelijking tot andere bezuinigingen
2. een deel van de wijken hun wijkbudget ieder jaar volledig spendeert, maar tegelijk een
deel van de wijken dit (nog) niet lukt door onvoldoende goede initiatieven uit de wijken
3. door de voorgestelde bezuiniging juist de wijken die jaarlijks hun budget volledig
spenderen geraakt worden in hun ambitie
4. tegelijk nog steeds jaarlijks een onderbesteding van de wijkbudgetten optreedt en dit ook
in de komende jaren de verwachting is
5. de gemeenteraad grote waarde hecht aan initiatieven uit de stad, deze wil blijven
stimuleren en onderbesteding geen reden moet zijn om onevenredig te bezuinigen op dit
wijkbudget
6. de huidige bestemmingsreserve de jaarlijkse schommelingen in onttrekkingen en
toevoegingen zou kunnen opvangen, en daarmee een egaliserende werking kan hebben
tussen de onderbestedingen en het jaarlijkse subsidieplafond
7. door op deze manier onderbestedingen in te zetten als dekking voor volgende jaren het
subsidieplafond van € 1,3 miljoen in stand gehouden kan worden (egalisatie), en hiermee
niet gekort hoeft te worden op het ambitieniveau van de wijkraden
8. hierdoor enkel de versobering van € 0,3 miljoen in 2018 zou moeten vervallen om het
subsidieplafond wijkbudgetten structureel op € 1,3 miljoen te houden
Besluit:
beslispunt 1 van het dictum “het college op te dragen om een programmabegroting 2018-2021 op
te stellen gebaseerd op het scenario ‘Evenwichtige keuzes’” aan te vullen met:
‘en daarbij de voorgestelde dekkingsmaatregel(en) in de tabel op p. 7 van de Zomernota als volgt
te wijzigen: VIII Versoberende maatregelen in fysiek domein en stadsdelen van 1,2 naar 0,9
(2018),
En aan de toelichting bij deze regel in de tabel toe te voegen: ‘realisatie zoals in de toelichting bij
het amendement vermeld’;
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Toelichting
Het amendement beoogt dat de teksten, tabellen en financiële overzichten in het raadsvoorstel én
in de Zomernota 2017 in overeenstemming worden gebracht met de beoogde wijziging van de
versoberingsmaatregel, zodanig dat in de op te stellen ontwerpbegroting 2018-2021 het volgende
wordt gerealiseerd:
1. voor het begrotingsjaar 2018 ter compensatie incidenteel € 0,3 miljoen uit de reserve
flankerend beleid te onttrekken, en daarmee met deze reserve iets scherper aan de wind te
gaan zeilen
2. het plafond van de bestemmingsreserve wijkbudgetten vanaf 2018 met € 0,3 miljoen te
verhogen tot € 958.000 waardoor ook na 2018 jaarlijks maximaal drie ton meer
beschikbaar is voor voorschotten of herverdelen met als doel om de verwachte jaarlijkse
onderbestedingen te egaliseren met een structureel subsidieplafond van € 1,3 miljoen
”
le spelregels bestemmingsreserve wijkbudgetten aan te passen
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