AMENDEMENT
De raad van de gemeente Uithoorn in vergadering bijeen op 26 juni 2014;
Beraadslagende over de Kadernota 2015;
Gelezen:
• het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 juni 2014,
nr. RV14.50;
• het in de bijlage bij de Kadernota opgenomen overzicht van suggesties voor te nemen
maatregelen ter dekking van de voorziene tekorten;
Overwegende dat:
• het noodzakelijk is maatregelen te nemen ter dekking van de voorziene tekorten;
• de in de bijlage bij de Kadernota 2015 genoemde bezuinigingen onder nummer 32 in de
huidige bewoordingen geen wenselijke richting te vinden richting de begroting 2015;
• Bebouwing van (een deel van) de N196 niet aan de orde is voordat er meer duidelijkheid
is over de concrete plannen met het dorpscentrum en voordat in de praktijk is gebleken
hoe de logistieke stromen gaan lopen

Besluit:
De tekst van het voorgelegde concept-besluit komt als volgt te luiden:
“De Kadernota 2015 vast te stellen met dien verstande dat uit het onderdeel 32 uit de bijlage
de woorden “waaronder bebouwing N196” worden weggestreept
En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
De raad van de gemeente Uithoorn in vergadering bijeen op 26 juni 2014;
Beraadslagende over de Kadernota 2015;
Gelezen:
• het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 juni 2014,
nr. RV14.50;
• het in de bijlage bij de Kadernota opgenomen overzicht van suggesties voor te nemen
maatregelen ter dekking van de voorziene tekorten;
Overwegende dat:
• het noodzakelijk is maatregelen te nemen ter dekking van de voorziene tekorten;
• de in de bijlage bij de Kadernota 2015 genoemde bezuinigingen onder nummer 19 in de
huidige bewoordingen geen wenselijke richting te vinden richting de begroting 2015;
• de uitvoeringspunten binnen VSP De Kwakel van belang zijn voor de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in De Kwakel

Besluit:
De tekst van het voorgelegde concept-besluit komt als volgt te luiden:
“De Kadernota 2015 vast te stellen met dien verstande dat de huidige invulling van
onderdeel 19 uit de bijlage met bezuinigingsrichtingen wordt geschrapt.”
In plaats daarvan in het kader van de kadernota en in samenwerking met de betrokken
inwoners goed kijken welke uitvoeringspunten er in welke volgorde uitgevoerd moeten
worden voor een optimale inzet van de beperkte middelen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
De raad van de gemeente Uithoorn in vergadering bijeen op 26 juni 2014;
Beraadslagende over de Kadernota 2015;
Gelezen:
• het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 juni 2014,
nr. RV14.50;
• het in de bijlage bij de Kadernota opgenomen overzicht van suggesties voor te nemen
maatregelen ter dekking van de voorziene tekorten;
Overwegende dat:
• het noodzakelijk is maatregelen te nemen ter dekking van de voorziene tekorten;
• de in de bijlage bij de Kadernota 2015 genoemde bezuinigingen onder de nummers:
o 4
OZB variant nieuw beleid
o 5
OZB onbenutte belastingcapaciteit
o 5a
OZB onbenutte belastingcapaciteit alternatief
o 6
OZB belasting inzetten voor kinderboerderij en zwembad
o 10
Rioolheffing kostendekkend zonder inzet van de reserve
o 16a
uitstel ondergronds inzamelen
geen bezuinigingen zijn maar lastenverzwaringen
• Lastenverzwaringen in dit stadium van de begrotingscyclus niet aan de orde zijn

Besluit:
De tekst van het voorgelegde concept-besluit komt als volgt te luiden:
“De Kadernota 2015 vast te stellen met dien verstande dat de onderdelen 4, 5, 5a, 6, 10 en
16a uit de bijlage met bezuinigingsrichtingen worden geschrapt.”
En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
De raad van de gemeente Uithoorn in vergadering bijeen op 26 juni 2014;
Beraadslagende over de Kadernota 2015;
Gelezen:
• het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 juni 2014,
nr. RV14.50;
• het in de bijlage bij de Kadernota opgenomen overzicht van suggesties voor te nemen
maatregelen ter dekking van de voorziene tekorten;
Overwegende dat:
• het noodzakelijk is maatregelen te nemen ter dekking van de voorziene tekorten;
• de in de bijlage bij de Kadernota 2015 genoemde bezuiniging onder nummer 22 geen
wenselijke richting te vinden richting de begroting 2015;

Besluit:
De tekst van het voorgelegde concept-besluit komt als volgt te luiden:
“De Kadernota 2015 vast te stellen met dien verstande dat onderdeel 22 uit de bijlage met
bezuinigingsrichtingen wordt geschrapt.”
En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT
De raad van de gemeente Uithoorn in vergadering bijeen op 26 juni 2014;
Beraadslagende over de Kadernota 2015;
Gelezen:
• het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 juni 2014,
nr. RV14.50;
• het in de bijlage bij de Kadernota opgenomen overzicht van suggesties voor te nemen
maatregelen ter dekking van de voorziene tekorten;
Overwegende dat:
• het noodzakelijk is maatregelen te nemen ter dekking van de voorziene tekorten;
• de in de bijlage bij de Kadernota 2015 genoemde bezuinigingen onder nummer 27 geen
wenselijke richtingen te vinden richting de begroting 2015;

Besluit:
De tekst van het voorgelegde concept-besluit komt als volgt te luiden:
“De Kadernota 2015 vast te stellen met dien verstande dat het onderdeel 27 uit de bijlage
met bezuinigingsrichtingen wordt geschrapt.”
En gaat over tot de orde van de dag.
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