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Amendement Programmabegroting 2023, reserveclaim sociaal domein 7-----------:-, 

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 10 november 2022, 

Gezien de voorliggende Programmabegroting gemeente Roermond jaar 2023 

Verworpen 11-19 
!Voor 11: CDA 3, DS 3, SPR 
2, D66 2, SP 1 
Tegen 19: LVR 10, GL 5, 
VVD 2, PvdA 2 

Overwegende dat: 

Het college in haar begroting voor het jaar 2023 voorstelt een reserveclaim van €7,5 miljoen 
te creëren binnen de algemene reserve ten behoeve van het sociaal domein (pagina 24 van 
de Programmabegroting 2023); 
De voorganger van deze reserveclaim in de begroting van 2022 is opgeheven en 
overgeheveld naar de algemene reserve, 
De raad met het creëren van een nieuwe reserveclaim zicht en zeggenschap verliest op deze 
middelen gezien het geplande mandateren van het college over de beschikbare middelen, 
De ambities en opgaven in het sociaal domein van het college voldoende worden 
gewaarborgd door het aanspreken van de algemene reserve indien nodig, waarbij bovendien 
het democratisch mandaat van de raad over deze middelen wordt behouden, 

Besluit: 

Onderstaande beslispunten in het raadsbesluit Programmabegroting 2023 te schrappen: 

3. Een nieuw kader sociaal domein in te stellen vanaf 2023, bestaande uit de programma's 1 en 2 
(exclusief product 2.2) en het college te mandateren voor het doen van budgettair neutrale 
begrotingswijzigingen binnen dit kader; 

5. Een aparte reserveclaim in te stellen voor het kader sociaal domein (beslispunt 3) binnen de 
algemene reserve. Voor 2023 wordt deze gesteld op € 7,5 miljoen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Aldus besloten in de vergadering van de raad op 10 november 2022. 
De griffier, De voorzitter, 

Ingediend door: 
Laura Tegels en Michael Kalthoff (D66), Marc Breugelmans (CDA), Léon Coenen en Resi Coumans 
(SPR), Jorge Wolters Gregorio (SP), Jos Tobben en Angela Sanders - Meuter (DS) 




