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Raadsvoorstelnummer: 2018 - 046

Onderwerp:

Collegeprogramma 2018-2022

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.:

18 september 2018.

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het beslispunt als /olgt te formuleren:

1. Het collegeprogr amma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het
coalitieakkoord en als inhoudeliik beleidskader voor de komende bestuursDeriode voor kennisaevina
aan te nemen:
2. Het college opdracht te geven:
a. de financiële effcîcten van het collegeprogramma 2018-2022 te verwerken in de begroting 2019 en
meerjarenbegrotinc3 2020-2022
b. voor de realisatie3 van ambities uit het collegeprogramma 2018-2022 de volgende bedragen (totaal C
2,5 miljoen) te ontti ekken aan de beklemde algemene reserve:
i. C 1,0 miljoen voo r ontwikkelingen (onder andere bosgebied Nieuw Wulven en Fort Honswijk) ten
behoeve van het th erna Buitengebied, landbouw, natuur en recreatie. Dit bedrag te storten in de
bestem mingsresen/e Fonds Buitengebied.
ii. C 1,0 miljoen voc»r ontwikkelingen ten behoeve van het thema Mobiliteit en bereikbaarheid. Dit
bedrag te storten ir een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid,
iii. C 0,5 miljoen vo(ar ontwikkelingen ten behoeve van het thema Sociale zekerheid, werk en inkomen,
Dit bedrag te storte n in de bestemmingsreserve Programma transities in samenhang.
Toelichting:
Het aan het collegeprogramma voorafgaande coalitieakkoord is door het college uitgewerkt.
Het collegeprogramma is het programma dat het college gaat uitvoeren. Er is geen sprake van een
“Raadsprogramma
Nu de uitwerking van het collegeprogramma aan het college is en aangezien de raad niet vaststelt
waar het college bevoegd is, is het correcter dat de raad kennis neemt van het collegeprogramma in
plaats van dit vast te stellen. Dit amendement voorziet hierin.
De raad geeft het college opdracht de financiële effecten te verwerken in de begroting.
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