
 

MOTIE

Motie bij:
(in te vullen door griffie)

Kadernota 2021

Onderwerp Kaderstelling 

Aanhef De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 
29 juni 2020

Inhoud De raad, 
Gehoord de beraadslagingen,
Overwegende dat:
 
 Het college in de Kaderbrief 2021 meldt dat forse 

maatregelen noodzakelijk zijn om tot een sluitende 
begroting te komen;

 Als gevolg van het coronavirus er de komende periode 
grote onzekerheden zijn ten aanzien van de economische 
en maatschappelijke effecten;

 Het huidige hoge voorzieningenniveau in Heiloo juist in 
deze crisistijd op waarde moet worden geschat en 
behouden moet blijven;

 Het belangrijk is om uit het oogpunt van solidariteit tot een 
evenwichtig pakket aan maatregelen te komen;

 Ook van de BUCH-organisatie hierbij een inspanning mag 
worden verlangd;

 Gelet op de onzekerheden met betrekking het coronavirus 
en de economische gevolgen daarvan de prioriteit ligt op 
een sluitende begroting voor de aankomende twee jaar;

 Het belangrijk is om de door het Rijk afgekondigde 
compensatie voor de gemeenten voor genomen 
coronamaatregelen volledig uitgekeerd te krijgen;

 De komende periode door gerichte maatregelen, zoals 
afstoten van gemeentelijk vastgoed of het benutten van 
eigen grondposities, incidentele inkomsten kunnen worden 
verkregen.

https://heiloo.vvd.nl/


Conclusie De raad verzoekt het college:

1. Bij de uitwerking van de Kaderbrief in ieder geval voor de 
jaren 2021 en 2022 een sluitende begroting op te stellen.
2. Ten aanzien van de besparingen op het gevoerde beleid alle 
programma-onderdelen te beschouwen.
3. Daarbij ook besparingen op de BUCH-organisatie uit te 
werken en uit te gaan van het volgende: de bij de start van de 
BUCH in 2014 afgesproken taakstelling van 10% efficiency 
over de toenmalige totale begroting van de BUCH, zijnde 5,6 
ME over 56 ME, op te hogen naar 10% van de huidige 
begroting van de BUCH, namelijk 7,5 ME over 75 ME. Het 
gerealiseerde bedrag vloeit conform de bekende verdeelsleutel 
terug naar de gemeenten.
4. De door Heiloo cq de BUCH-organisatie reeds verrichte en 
nog te verrichten uitgaven als gevolg van coronamaatregelen 
nauwkeurig te administreren, zodat deze volledig door het Rijk 
worden vergoed. 
5. Met voorstellen te komen om de inkomsten de komende 
jaren incidenteel te verhogen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners (fractie en naam) CDA VVD Heiloo-2000 Heiloo Lokaal

Fractie zetels VOOR TEGEN

H2000 4

VVD 4

GBH 3

D66 3

CDA 2

PvdA 2

Heiloo Lokaal 1

TOTAAL 19 

Ondertekend door de volgende fracties:
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