
Ô26 - T-OlcS
X/çJVa^o ţ^n,

"'\ĴL.íaNfL^~ ; C

CTYrt/Vy s.^

c\ks

, O
V/cr^9—v

O ft
VŞĴ C \3? )

(\í')

Amendement
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HOUTEN

Raadsvoorstelnummer: 2018-040

Onderwerp: Jaarverslag 2017, Begrotingswijziging 2018, Begroting 2019 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 28 juni 2018

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
- 1a: In te stemmen met de beleidsmatige hoofdlijnen van de begroting 2019 (incl. meerjarenperspectief 2020 - 

2022).

Een nieuw beslispunt 1b op te nemen, dat als volgt luidt:
- Niet in te stemmen met de begrotingswijziging 2018. De concept-zienswijze van het college conform aan te 

passen.

Beslispunt 2a als volgt te wijzigen:
- Aangedrongen wordt op het uitstellen van de in de begrotingswijziging 2018 genoemde investeringen in de 

organisatie en bedrijfsvoering van WIL tot na de afronding van de heroriëntatie op en herformulering van de 
opdracht aan WIL.

Toelichting:
In bijlage 3 van het raadsvoorstel (Begrotingswijziging WIL 2018) vraagt het dagelijks bestuur van WIL zes dingen 
aan de gemeenteraad van Houten. Punt 4 en 5 daarvan zijn investeringen in de organisatie en bedrijfsvoering van 
WIL. Dit is in strijd met de toezegging die gedaan is bij de begrotingswijziging 2017 (toen de raad instemde met een 
verhoging van de uitvoeringskosten van E141.947,-) dat de benodigde kwaliteitsslag in de volgende járen weer binnen 
de bestaande begroting gerealiseerd zou worden. Ook is dit in strijd met de ingediende zienswijze van Houten bij de 
kaderbrief 2017 en de begrotingswijziging 2018.

Het uitgangspunt dient dan ook te blijven dat investeringen in de organisatie van WIL in 2018 binnen de bestaande 
begroting gezocht moeten worden. Aangezien in het najaar een heroriëntatie op de opdracht en vormgeving van WIL 
zal plaatsvinden is het onlogisch om nu te investeren in de vormgeving en bedrijfsvoering van diezelfde organisatie. 
Het voorstel is dan ook om de keuze hiertoe uit te stellen totdat voor de deelnemende gemeentes duidelijk is op welke 
onderdelen van WIL zij in de toekomst een beroep zullen doen.
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