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Amendement opvolging rapport Panteia.

AMENDEMENTnr.:. h9.2

datum raadsvergadering:

1u_@v€ga_ _22

(aangenomen/verworpen / ingetrokken
25

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen hebbende de begrotingswijziging bij de programmabegroting 2023 (coalitieakkoord),
raadsvoorstel nummer 2022-042734, agendapunt 10,

besluit:

aan beslispunt 12, dat luidt: "Een structureel bedrag van€ 1.500.000 beschikbaar te stellen
voor de opvolging van het Panteiarapport."

de volgende passage toe te voegen:
", waarbij de raad aangeeft dat hij op een later tijdstip een apart voldoende gespecificeerd

¢

voorstel voor autorisatie ontvangt."

GroenLinks
M. Boessenkool

Toelichting:
Er wordt om structureel 1,5 miljoen euro gevraagd, terwijl op dit moment de implicaties,
werkelijke kosten en verloop van de uitvoering van de aanbevelingen uit het Panteiarapport
nog niet duidelijk zijn bij het vaststellen van deze begrotingswijziging.

Aangezien de aanbevelingen uit het Panteia-rapport op zeer korte termijn behandeld zullen
worden in de commissie Bestuur en Middelen is het zuiverder op een later moment de
benodigde budgetten beschikbaar te stellen dan dat tijdens de begrotingsbehandeling te doen.

In dit kader wordt het college van burgemeester en wethouders nog gewezen op artikel 5, lid 3
van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017:
"Het college informeert de raad voorafals wordt verwacht dat de lasten de geautoriseerde
lasten ofde investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te
overschrijden ofde baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft
vervolgens aan ofhij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget ofeen voorstel
voor bijstelling van het beleid."
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De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 2 november 2022,
gelezen hebbende de begrotingswijziging bij de programmabegroting 2023 (coalitieakkoord),
raadsvoorstel nummer 2022-042734, agendapunt 10,

besluit:

aan beslispunt 12, dat luidt: "Een structureel bedrag van € 1.500.000 beschikbaar te stellen
voor de opvolging van het Panteiarapport."

de volgende passage toe te voegen:
", waarbij de raad aangeeft dat hij op een later tijdstip een apart voldoende gespecificeerd
voorstel voor autorisatie ontvangt."

GroenLinks
M. Boessenkool

Toelichting:
Er wordt om structureel 1,5 miljoen euro gevraagd, terwijl op dit moment de implicaties,
werkelijke kosten en verloop van de uitvoering van de aanbevelingen uit het Panteiarapport
nog niet duidelijk zijn bij het vaststellen van deze begrotingswijziging.

Aangezien de aanbevelingen uit het Panteia-rapport op zeer korte termijn behandeld zullen
worden in de commissie Bestuur en Middelen is het zuiverder op een later moment de
benodigde budgetten beschikbaar te stellen dan dat tijdens de begrotingsbehandeling te doen.

In dit kader wordt het college van burgemeester en wethouders nog gewezen op artikel 5, lid 3
van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017:
"Het college informeert de raad voorafals wordt verwacht dat de lasten de geautoriseerde
lasten ofde investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te
overschrijden ofde baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft
vervolgens aan ofhij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget ofeen voorstel
voor bijstelling van het beleid. "


