
 
 
 

 
 
 
Motie kerntakendiscussie 
 
Bij agendapunt Jaarrekening en Voorjaarsnota, raadsvergadering 9 juli 2015 
 
Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde. 
 
Indieners: Hayo Canter Cremers, D66 mede namens Heini Peters, SP 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 9 juli 2015, 
 
Overwegende dat: 

 De financiële situatie van de gemeente Oude IJsselstreek zoals blijkt uit de stukken van de 
jaarrekening 2014 en de management rapportage van de accountant zorgelijk is; 

 De meerjarenbegroting 2015 voor de komende jaren al grote tekorten liet zien; 

 De doorrekening van de gevolgen van de meicirculaire 2015 nog veel grotere tekorten laat 
zien die bij ongewijzigd beleid een artikel 12 status voor de gemeente zullen opleveren; 

 Het college in de voorliggende jaarrekening en voorjaarsnota geen duidelijke visie op een 
oplossing voor de oplopende tekorten aanbiedt 

 
Roept het college op: 
 
- In de laatste week van augustus 2015 een zogenaamde kerntakendiscussie met vertegenwoordigers 
van de verschillende raadsfracties te starten met als doel een breed gedragen uitkomst hiervan te 
presenteren op de raadsvergadering in september 2015 
 
- In vervolg hierop ook een discussie met vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties te 
voeren met als doel te komen tot een breed gedragen in dezelfde raadsvergadering te presenteren 
voorstel voor het op orde krijgen van de gemeentelijke financiën met als uitgangspunten: 

a. de meerjarenbegroting over alle jaren sluitend; 
b. de leningenportefeuille in ieder geval in het komende jaar niet  verder op laten lopen en op 

een realistische vast te leggen termijn laten voldoen aan de normen van de VNG zoals 
aangegeven door de accountant; 

c. het eigen vermogen het komende jaar niet  verder op te laten dalen en op een realistische 
vast te leggen termijn laten voldoen aan de normen van de VNG zoals aangegeven door de 
accountant; 

d. voldoen aan eisen van de provincie zoals aangegeven in haar brieven onder meer ten aanzien 
van het onderhoud van kapitaalgoederen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
_____________________  _____________ 
Hayo Canter Cremers,  D66  Heini Peters, SP 
 


