
AMENDEMENT

art. 35 RvO

Voorstelnummer 20-123 / agendapunt 2.a.2

Onderwerp: Financieel herstelplan 2020-2024 - gecombineerd

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 30 september 2020

Ondergetekenden stellen voor het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

De volgende aanpassingen in de lijst met maatregelen in het herstelplan door te voeren:

1.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

42 in plan Geen inflatiecorrectie toe te passen in 2021 (2,3%) 118.093 120.123 122.599 125.119

42 nieuw
Geen inflatiecorrectie toe te passen in de komende 

jaren (2021 – 2024)
118.093 226.546 337.525 452.958

 Subtotaal 1 0 106.423 214.926 327.839

42 nieuw Geen inflatiecorrectie SWM/MWW 0 54.600 107.719 163.228

 Subtotaal 2 0 54.600 107.719 163.228

Sub 1 Subtotaal 1 + 2 0 161.023 322.645 491.067

2.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

43 in plan Taakstelling subsidiebundel 0 335.000 685.000 1.050.000

43 nieuw Taakstelling subsidiebundel 0 0 0 0

Sub 2  0 -335.000 -685.000 -1.050.000

3.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

38 in plan Impuls Zeeland stoppen 0 48.000 48.000 48.000

38 nieuw Niet stoppen met Impuls Zeeland 0 0 0 0

39 in Plan Geen deelname aan Zeeland in Stroomversnelling 0 98.000 98.000 98.000

39 nieuw Doorgaan met Zeeland in Stroomversnelling 0 0 0 0

Sub 3  0 -146.000 -146.000 -146.000

4.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

32 in plan Invoeren betaald parkeren op zondag 50.000 50.000 50.000 50.000

32 nieuw Geen betaald parkeren invoeren op zondag 0 0 0 0

Sub 4  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

5.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

In plan Post onvoorzien 150.000 500.000 500.000 500.000

Nieuw Post onvoorzien 100.000 200.000 200.000 200.000

Sub 5  50.000 300.000 300.000 300.000



6.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

NIEUW
Verhogen van forensenbelasting met 75% naar 

------- % van WOZ waarde vanaf 2022
0 120.000 120.000 120.000

Sub 6  0 120.000 120.000 120.000

7.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

27 in plan Minimabeleid 100.000 150.000 150.000 150.000

27 nieuw Minimabeleid ongewijzigd laten 0 0 0 0

 Subtotaal 1 -100.000 -150.000 -150.000 -150.000

26 in plan Orionis 100.000 250.000 500.000 500.000

26 nieuw Orionis -n.a.v. rapport Adlasz 200.000 400.000 650.000 650.000

 Subtotaal 2 100.000 150.000 150.000 150.000

Sub 7 Subtotaal 1 + 2 0 0 0 0

8.

Nr. Maatregel herstelplan 2021 2022 2023 2024

33 in plan Personeel & Organisatie m.b.t. huwelijken 1.780 1.780 1.780 1.780

33 nieuw
Personeel & Organisatie m.b.t. huwelijken; 

versobering niet door te voeren
0 0 0 0

33a nieuw Huwelijken (verwerken in tariefsverhoging) 1.780 1.780 1.780 1.780

Sub 8  0 0 0 0

  2021 2022 2023 2024

Saldo Sub 1 t/m sub 8 0 50.023 -138.355 -334.933

9. Indien er extra middelen beschikbaar komen deze aan te wenden voor het realiseren van 

lastenverlaging voor onze inwoners in de vorm van achtereenvolgens:

a) Niet toepassen van indexatie van de OZB-belasting en/of verlaging van de OZB-belasting;

b) Toepassing van inflatiecorrectie op subsidies;

c) Sociaal domein

Toelichting op de beslispunten:

Sub 1 & 2:

Om de gemeentelijke financiën weer gezond te maken en onze positie structureel te verbeteren, zal 

iedereen moeten bijdragen en/of een inspanning moeten leveren. Naast een forse lastenverhoging, zullen 

we ook de subsidiekaders moeten herijken. Komend najaar wordt hiervoor een voorstel aan de raad 

aangeboden. Om op het debat en het uiteindelijke besluit nu niet vooruit te lopen, wordt voorgesteld in het 

herstelplan nog geen taakstelling op te nemen. Tegelijkertijd zullen we er niet aan ontkomen ook op het 

verstrekken van subsidies (zowel de direct als indirecte subsidies) duidelijke keuzes te maken. Wij zijn van 

mening dat bezuinigingen nodig zijn, maar willen goed kijken waar en in welke mate dat kan.

Door het niet toepassen van de inflatiecorrectie in de periode 2021-2024 kunnen we het proces om te 

komen tot de herijking en implementatie van de subsidiekaders, zorgvuldig doorlopen. Tegelijkertijd stelt het

subsidieontvangers in staat zich ook hierop voor te bereiden.

Sub 3:

Economische Impuls Zeeland levert een belangrijke bijdrage en ondersteuning aan ondernemers in onze 

provincie en in het bijzonder ook in de gemeente Middelburg. Het is niet juist om als hoofdstad van de 



provincie ons te onttrekken aan de bijdrage en zo gratis mee te liften. Het programma Zeeland in 

Stroomversnelling is een structuurversterkend (subsidie)programma dat ondernemers mede in staat stelt 

innovatieve oplossingen en concepten te ontwikkelen. Juist in deze periode waarin ondernemers het extra 

zwaar hebben, moeten we dit instrument blijven ondersteunen.

Sub 4:

Door betaald parkeren op zondag in te voeren worden de kerkgangers, die ’s zondags met de auto naar de 

kerk komen onevenredig zwaar belast. Vaak gaat het om ouderen en mensen die slecht ter been zijn, dus 

vaak ook om inwoners die betrokken zijn bij bezuinigingen in het sociaal domein. Verder worden daarmee 

ook mensen geraakt die vrijwillig zichzelf en hun vervoermiddel inzetten om mensen naar de kerken te 

vervoeren. 

Daarnaast zijn er vele bezoekers die naar onze stad komen voor bijvoorbeeld de kunst- & cultuurroute en/of

koopzondag.

Sub 5:

De post onvoorzien wordt afgeraamd. 

Sub 6:

De forensenbelasting wordt met 75% verhoogd. 

Sub 7:

Aanpassing van het minimabeleid wordt niet uitgevoerd. Het is belangrijk dat inwoners in onze gemeente 

kunnen meedoen en in staat worden gesteld om kansen in het leven te benutten door deelname aan sport, 

onderwijs, cultuur etc. Het minimabeleid ondersteunt dit. 

Tevens is Orionis bezig met een strategisch plan n.a.v. het rapport Adlasz. Het is daarom redelijk om de 

taakstelling op het minimabeleid niet op te nemen in het herstelplan, maar te betrekken bij de 

rendementsverbetering van het werk/leerbedrijf.

Sub 8:

Het is wenselijk dat mensen die willen trouwen de mooiste dag van hun leven kunnen invullen zoals zij dit 

willen, zonder grote beperkingen vanuit de gemeente. Het is wel reëel de kosten van bijzondere wensen en/

of locaties en daardoor extra inspanning vanuit te gemeente door te berekenen en in de tariefstelling tot 

uitdrukking te brengen. 

Sub 9:

In het midden van deze crisis (maar niet alleen dan) maken mensen zich zorgen over of ze volgende 

maand nog een baan hebben, of ze hun hypotheek nog kunnen betalen, of hun onderneming deze zware 

tijd zal overleven. De verhoging van de gemeentelijke lasten heeft impact op de koopkracht van al onze 

inwoners. Verlaging van de lasten als het kan is dan ook te rechtvaardigen.

Namens de fracties van

VVD,                                           SGP, CDA, LPM,

Wilfried Boonman                      Paul Moens Wim Kant Piet Kraan


