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Beste Amsterdammer,

Voor u ligt het jaarverslag van de gemeenteraad van Amsterdam over 2020:
een feitelijk overzicht van activiteiten van de gemeenteraad. U vindt hier
bijvoorbeeld informatie over raadsinstrumenten en de organisatie van de
gemeenteraad. Ook vindt u per maand welke wisselingen er in de raad zijn
geweest en de financiële paragraaf.
Het afgelopen jaar heeft de raad ondanks Corona door kunnen vergaderen
en besluiten kunnen nemen voor de stad, al ging dit vaak anders dan
normaal. Daarmee heeft de raad, buiten de grote onderwerpen die dit jaar
speelden nieuwe regels voor het vergaderen vastgesteld (reglement van
orde), geëxperimenteerd met nieuwe manieren van vergaderen en is de
raadsenquête naar de organisatie van het Afval Energie Bedrijf (AEB) gestart.
In vogelvlucht een overzicht.
Rik Torn
Voorzitter presidium
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Zetelverdeling

GroenLinks

SP

Bij1

D66

Partij voor de Dieren

CDA

VVD

DENK

ChristenUnie

PvdA

Forum voor Democratie
(later ORF, in 2021 JA21)

Partij van de Ouderen
LCF (in 2021 Forum
voor Democratie)

Zetelverdeling

Er zitten 45 raadsleden, verdeeld over 13 partijen, in de raad. Raadslid Van
Schijndel is vanaf april 2020 geen lid meer van Forum voor Democratie en is
als Liberaal conservatieve Fractie (LCF) verder gegaan. In november 2020 zijn
de andere leden van Forum voor Democratie verder gegaan als Onafhankelijke
Raadsfractie (ORF) en vanaf januari 2021 als Het Juiste Antwoord 21 (JA21).
Van Schijndel werd toen weer lid van Forum voor Democratie.
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Ontwikkelingen in het
werk van de gemeenteraad

2.1 Corona
Hoe konden ondanks corona de democratische besluitvorming en controle
toch doorgaan? Het was een belangrijke vraag voor de gemeenteraad in 2020.
Uitgangspunt was dat de democratische besluitvorming en controle zo goed
mogelijk doorgang moest vinden maar dat ook zo min mogelijk mensen bij
elkaar in de zaal moesten komen met zo weinig mogelijk ‘verkeer’ naar het
stadhuis. Door onder andere deels digitaal te gaan vergaderen en schriftelijk
te stemmen is het gelukt. Daarbij konden insprekers digitaal of schriftelijke
inbreng doen. Publiek kon niet altijd aanwezig zijn, maar de vergaderingen
waren zoals gebruikelijk te volgen via internet. Pers was altijd welkom, maar
volgde de vergaderingen in de praktijk ook via internet.
Commissies gecombineerd
Buiten de kwestie fysiek of digitaal te vergaderen is er soms ook met onder
werpen geschoven en zijn vergaderagenda’s aangepast. Zo zijn begin maart
alle onderwerpen uit alle commissies die niet konden wachten gezamenlijk
behandeld in een grote commissievergadering Algemene Zaken. Andere com
missies gingen niet door. Zo kon de raad de essentiële besluiten daarna toch
nemen. Ook zijn eind maart de twee commissies die samen op 1 dag vielen,
gecombineerd in een vergadering. Dit scheelde vier bijeenkomsten. Na het
zomerreces is een extra commissievergadering Algemene Zaken uitgeschreven
om het te hebben over de aanpak en gevolgen van de coronacrisis.
Besluitvorming
De raad neemt besluiten door te stemmen in de raadsvergadering. Hiervoor
bestaan strenge regels zodat mensen die mogen stemmen dit ook echt op
een goede manier kunnen doen. Zo moet iedereen bijvoorbeeld op dezelfde
manier stemmen. Dus of door digitaal of door fysiek in de raadsvergadering
aanwezig te zijn of per brief te stemmen.
Alleen over onderwerpen die echt niet konden wachten nam de gemeenteraad
in de eerste fase van corona besluiten. De allereerste keer gebeurde dat op
een bijzondere manier. Vanwege corona waren niet alle raadsleden in staat naar
het stadhuis te komen om te stemmen.
Om een vergadering te kunnen beginnen moet tenminste de helft van het
aantal raadsleden aanwezig zijn. Als dit niet zo is, zo staat in de wet, moet
er 24 uur later een nieuwe vergadering beginnen die altijd doorgaat. Ook
met weinig raadsleden. De fractievoorzitters spraken af dat er onvoldoende
raadsleden aanwezig zouden zijn op de vergaderdag zelf, zodat de dag erop
alle noodzakelijke besluiten met zo weinig mogelijk mensen in de raadszaal
genomen konden worden. Op 2 april nam als enig aanwezig raadslid Femke
Roosma de nodige besluiten.
6
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In mei stemde de raad digitaal. Deze proef was geen succes. Het stemmen via
stemknopjes thuis bleek te veel tijd te kosten. In de vergaderingen stemden de
raadsleden weer fysiek in de raadszaal. Tot november. Vanaf dat moment was
de situatie weer zo dat fysieke raadsbijeenkomsten niet meer voor iedereen
verantwoord waren. De raadsleden stemden schriftelijk. Dit gebeurde met
stemformulieren die op het huisadres van de raadsleden werden bezorgd.
Raadsleden konden deze dan inleveren of laten ophalen.

Raadsvergaderingen in 2020, een overzicht: digitaal of fysiek?
In maart werden de eerste maatregelen afgekondigd door het Kabinet
in verband met de COVID-19 pandemie. Per 9 april 2020 is de Tijdelijke
wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten,
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van
kracht. Dit maakt mogelijk dat raadsleden ook digitaal besluiten nemen.
Hieronder vindt u een overzicht van hoe de gemeenteraad vergaderde.
22 en 23 januari: raadsleden waren fysiek aanwezig
12 en 13 februari: raadsleden waren fysiek aanwezig
11 en 12 maart: raadsleden waren fysiek aanwezig
1 april: Vanwege onvoldoende quorum is de vergadering niet doorgegaan.
De voorzitter heeft een nieuwe vergadering uitgeschreven voor 2 april.
Het lid Roosma was het enige lid dat bij deze vergadering aanwezig was.
Zij heeft de noodzakelijke besluiten genomen.
22 en 23 april: raadsleden namen digitaal deel aan de vergadering via
MS Teams. Er heeft een schriftelijke stemming plaatsgevonden.
19 en 20 mei: raadsleden namen digitaal deel aan de vergadering via
MS Teams. Er werd aan het eind van de vergadering digitaal gestemd.
10 en 11 juni: raadsleden waren fysiek aanwezig.
1 en 2 juli: raadsleden waren fysiek aanwezig.
9 en 10 september: raadsleden waren fysiek aanwezig.
30 september: Raadsleden waren fysiek aanwezig.
4 en 5 november: beraadslagend: Raadsleden konden de vergadering
fysiek bijwonen of via MS Teams deelnemen aan de vergadering. Dit heet
een hybride vergadering. Daarin mogen geen besluiten worden genomen.
Na een aparte besluitvormende raadsvergadering via MS Teams is
schriftelijk gestemd.
25 november: beraadslagend: Raadsleden konden de vergadering fysiek
bijwonen of via MS Teams deelnemen aan de vergadering. Na een aparte
besluitvormende raadsvergadering via MS Teams is schriftelijk gestemd.
16 en 17 december: beraadslagend: Raadsleden konden de vergadering
fysiek bijwonen of via MS Teams deelnemen aan de vergadering. Na een
aparte besluitvormende raadsvergadering via MS Teams is schriftelijk
gestemd.
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2.2

Raad organiseert speciale inspreekavonden

Over sommige onderwerpen willen veel Amsterdammers inspreken. Soms
zoveel dat er tijdens een commissievergadering te weinig tijd voor hen is.
Ook blijft er dan te weinig tijd over voor andere onderwerpen die op de
agenda staan.
De gemeenteraad heeft daarom besloten dat per agendapunt drie insprekers
mogelijk zijn. Anderen kunnen een inspreektekst naar de raad sturen. Deze
komt dan bij de vergaderstukken. Ook besloot de raad dat er speciale
inspreekavonden kunnen worden georganiseerd als er heel veel insprekers zijn.
Raadsleden kunnen de inspreekreacties dan meenemen in de voorbereiding
van hun debat.
Er waren in 2020 vier speciale inspreekavonden: over de Nota Varen, de
Oeververbindingen (ook wel ‘brug over het IJ’ genoemd), de Buiksloterham
en een over de Volkstuinen. Op die inspreekavond reageerde een zeer groot
aantal insprekers (115). De laatste drie waren digitaal vanwege corona.

Werk,
Inkomen en
Onderwijs
(WIO)

Wonen
en Bouwen
(WB)

67

22

Zorg,
Jeugdzorg
en Sport
(ZJS)

Algemene
Zaken (AZ)

102

30

Totaal

896

Mobiliteit,
Luchtkwaliteit
en Water
(MLZ)

204

Overzicht inspreken 2020
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Financiën,
Economische
Zaken en
Duurzaamheid
(FED)

53

Kunst,
Diversiteit en
Democratisering
(KDD)

93

Ruimtelijke
Ordening
(RO)

325

2.3

Raadsenquête Afval Energie Bedrijf van start

Wat zijn oorzaken van de problemen bij het Afval Energie Bedrijf? Hoe heeft
de gemeente haar verschillende rollen uitgevoerd en welke leerpunten
en aanbevelingen zijn er te formuleren voor een goede omgang van het
gemeentebestuur met organisaties waarvan de gemeente (groot)aandeel
houder is? Dat zijn enkele van de vragen voor de enquêtecommissie van de
gemeenteraad naar de organisatie van het Afval Energie Bedrijf. De commissie
startte 1 juli met haar werk.
De enquêtecommissie bestaat uit Dorienke de Grave-Verkerk (voorzitter,
VVD), Jasper Groen (GroenLinks), Jan-Bert Vroege (D66), Carolien de Heer
(PvdA) en Anke Bakker (Partij voor de Dieren). Secretaris is William van Zanen,
plaatsvervangend-griffier van de gemeenteraad Amsterdam. Carolien de Heer
werd in oktober stadsdeelbestuurder in stadsdeel West. Lian Heinhuis (PvdA)
is haar opgevolgd.
Eerst deed de commissie vooronderzoek naar de precieze vraag en de breedte
van het onderzoek. Dit onderzoek was eind augustus klaar. Na goedkeuring
hiervan door de gemeenteraad ging de enquêtecommissie verder aan de slag.
Het eindrapport wordt najaar 2021 verwacht.

Instrumenten van de raad: raadsenquête
In het kader van zijn controlerende bevoegdheid kan de gemeenteraad
besluiten om een onderzoek in te stellen naar het door het college
gevoerde bestuur: een raadsenquête. Dit is een zwaar middel, waarbij
een onderzoekscommissie wordt ingesteld. Deze enquêtecommissie kan
getuigen en deskundigen horen. Zo nodig gebeurt dat onder ede.

2.4

Gemeenteraad stelt nieuw reglement van orde vast

Er zijn nieuwe spelregels voor de vergaderingen van de Amsterdamse
gemeenteraad. De raad stelde ze op 25 november vast. Ze sluiten beter aan op
de Gemeentewet, bijvoorbeeld via de definities van termen. Hierboven leest
u al iets over het inspreken. Ook gaat de raad werken met stemblokken; eerst
discussie over alle agendapunten en aan het einde van de vergadering stemt
de raad over alle voorstellen.

Instrumenten van de raad: initiatiefvoorstellen
Gemeenteraadsleden kunnen zelf voorstellen doen aan de gemeenteraad
door het indienen van een initiatiefvoorstel of discussienota. Het college
reageert op die initiatieven. De gemeenteraad neemt kennis van de reactie
van het college en stemt over het voorstel. In 2020 zijn er 27 initiatief
voorstellen ingediend.
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In het Reglement van orde staan de spelregels in de gemeenteraad. Het
nieuwe reglement ging in op 15 december en vervangt het oude reglement
uit 2009. In coronatijd blijven bijzondere regels gelden, zoals digitale vergade
ringen en vergaderen zonder publiek.

Instrumenten van de raad: moties en amendementen
Via een motie kan de gemeenteraad een uitspraak doen of het college
vragen ‘iets’ te doen of te laten. Via een amendement kan de gemeente
raad iets direct wijzigen in een voorliggend besluit. Dit zijn belangrijke en
veelgebruikte politieke middelen. De gemeenteraad stemt over de eigen
ingediende moties en amendementen. Er zijn in 2020 657 moties ingediend
en 104 amendementen. Moties of amendementen worden soms ook
ingetrokken nadat het college heeft toegezegd het voorgestelde te gaan
doen. Fracties vinden stemmen dan niet altijd meer nodig.
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Personalia

Op 1 januari 2020 kende de gemeenteraad deze raadsleden:

Simion Blom
Zeeger Ernsting
Tirza de Fockert
Jasper Groen

Marijn Bosman

Lene Grooten

Reinier van Dantzig

Dorrit de Jong

Alexander Hammelburg

Deniz Karaman

Hülya Kat

Imane Nadif

Yassmine el Ksaihi

Nienke van Renssen

Ilana Rooderkerk

Femke Roosma

Dehlia Timman

Dorienke de Grave-Verkerk
Anne Marttin
Claire Martens
Hala Naoum Néhmé
Marianne Poot
Rik Torn

Jan-Bert Vroege

Anke Bakker

Hendrik Jan Biemond
Dennis Boutkan

Ayşegül Kiliç

Carolien de Heer

Mourad Taimounti

Sofyan Mbarki

Numan Yilmaz

Jennifer Bloemberg-Issa
Johnas van Lammeren

Nenita la Rose

Tiers Bakker
Wil van Soest

Erik Flentge
Nicole Temmink
Sylvana Simons

Kevin Kreuger
Annabel Nanninga
Anton van Schijndel
Don Ceder
Diederik Boomsma
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In de loop van het jaar zijn er verschillende wisselingen geweest:
GroenLinks
Deniz Karaman nam in januari afscheid. Hij werd opgevolgd door Jenneke van
Pijpen.
D66
Ilana Rooderkerk ging van april tot en met juni met zwangerschapsverlof.
Daniëlle de Jager verving haar.
PvdA
Lian Heinhuis werd op 5 november raadslid. Hiervoor was ze duoraadslid.
Ze volgde Carolien de Heer op, die db lid werd in West.
SP
Nicole Temmink nam op 7 mei afscheid van de raad. David Schreuders volgde
Temmink op. Hij verving haar al tijdens haar zwangerschap.
Forum voor Democratie
In april vertrok Anton van Schijndel als lid en ging verder onder de naam
Liberaal conservatieve Fractie (LCF).
Annabel Nanninga ging per 2 november met zwangerschapsverlof.
Gerard Köhler vervangt haar tijdelijk.
In december gaven Kevin Kreuger en Gerard Köhler aan weg te gaan bij Forum
voor Democratie en verder te gaan als Onafhankelijke Raadsfractie (ORF).
In 2021 wordt ORF Het Juiste Antwoord 21 (JA21). Van Schijndel keerde
datzelfde moment weer terug bij Forum voor Democratie.
BIJ1
Sylvana Simons vertrok op 5 november als raadslid. Jazie Veldhuijzen volgde
haar op (ook als fractievoorzitter).
College van B&W
Wethouder Dijksma nam op 16 december afscheid. Ze werd burgemeester van
Utrecht. In januari is ze opgevolgd door Egbert de Vries.
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Instrumenten van de raad: schriftelijke en mondelinge vragen
Wil een gemeenteraadslid weten hoe iets feitelijk zit, dan vraagt hij of
zij dit aan een ambtenaar die verstand van het onderwerp heeft. Wil een
gemeenteraadslid dan meer informatie of politieke vragen stellen, dan
kan hij of zij schriftelijk of mondeling vragen stellen aan het college van
Burgemeester en Wethouders. Schriftelijke vragen en antwoorden worden
geplaatst op de website. De mondelinge vragen en antwoorden kan men
terugvinden in de verslagen van de raadsvergaderingen. In 2020 werden er
442 schriftelijke vragen gesteld en 41 mondelinge. Mondelinge vragen zijn
vragen over een actueel onderwerp waarna er geen discussie is. Tijdens de
gemeenteraadsvergadering is hiervoor een vast moment: het mondelinge
vragenuur.

Instrumenten van de raad: expertmeetings, technische sessies en
werkbezoeken
Zo nu en dan organiseert de raad bijzondere vergaderingen. Dit bijvoor
beeld omdat er in de gebruikelijke commissievergaderingen te weinig tijd
is om onderwerpen goed te bespreken.
Met expertmeetings wil de raad meer informatie over een bepaald
onderwerp krijgen en hierover met deskundigen discussiëren. In 2020
waren er 9. Bijvoorbeeld over horeca en over Amsterdam Aardgasvrij.
Technische sessies zijn bedoeld om heel feitelijk informatie uit te wisselen
tussen raadsleden, collegeleden en experts (waaronder ambtenaren). In
2020 waren er bijvoorbeeld technische sessies over het onderzoek naar
excuses voor het slavernijverleden, Bruggen en kades, politiecapaciteit en
Sprong over ’t IJ,
Ook wordt de raad regelmatig uitgenodigd voor werkbezoeken of organi
seert deze zelf. Voor raadsleden één van de manieren om ter plekke te
kijken naar situaties die meer achtergrondinformatie vragen. In 2020 waren
er bijvoorbeeld werkbezoeken aan het Afval Energie Bedrijf, Stedelijk
Museum en Havenstad.
In de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering is veel aan
dacht geweest voor de fusie Weesp-Amsterdam. Hiervoor is ook een
speciale bijeenkomst georganiseerd in verband met het bestuurlijk akkoord
Weesp-Amsterdam.
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De raadscommissies

De gemeenteraad heeft acht raadscommissies ingesteld, naast de Rekeningen
commissie en Bezwaarschriftencommissie. De raadscommissies bereiden
gemeenteraadsbesluiten voor door ze in kleiner verband met gespecialiseerde
gemeenteraadsleden te bespreken. Deze woordvoerders voeren dan namens
hun fractie het woord over onderwerpen waarin zij zijn gespecialiseerd.
Tevens bespreekt de commissie zaken waarover de gemeenteraad geen
formele besluiten hoeft te nemen, maar waarover wel de mening van de
commissieleden wordt gevraagd. Ze neemt deze zaken dan ‘voor kennisname
aan’ namens de rest van de gemeenteraad of het onderwerp wordt alsnog
door een commissielid op de agenda van de gemeenteraad gezet, zodat de
gemeenteraad zich hierover kan uitspreken. Zitten er alleen raadsleden in de
raadsvergaderingen, bij commissievergaderingen nemen ook duoraadsleden/
fractievertegenwoordigers deel.
•	Raadscommissie Algemene Zaken, voorzitter Jan-Bert Vroege (D66)
•	Raadscommissie Financiën en Economische Zaken (vanaf 1 januari 2021
Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid), voorzitter Ayşegül Kiliç
(DENK)
•	Raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering, voorzitter Tirza de
Fockert (GroenLinks)
•	Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water, voorzitter Hülya Kat
(D66)
•	Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, voorzitter Zeeger Ernsting
(GroenLinks)
•	Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs, voorzitter Anke Bakker
(Partij voor de Dieren)
•	Raadscommissie Wonen en Bouwen, voorzitter Nenita la Rose (PvdA)
•	Raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport, voorzitter Imane Nadif
(GroenLinks)
•	Rekeningencommissie, voorzitter Dehlia Timman (D66)
•	Bezwaarschriftencommissie, voorzitter Dorienke de Grave-Verkerk (VVD)

Duoraadslid/fractievertegenwoordiger
Een duoraadslid, in het nieuwe Reglement van orde fractievertegen
woordiger, maakt deel uit van een gemeenteraadsfractie maar is niet
gekozen in de gemeenteraad. Een fractievertegenwoordiger ondersteunt
de gemeenteraadsleden uit een fractie. Ze zitten in raadscommissies, niet
in de gemeenteraad, en stemmen dan ook niet mee over voorstellen in de
gemeenteraad.
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Het presidium

Rik Torn (VVD)
(voorzitter)
Tiers Bakker (SP)
Tirza de Fockert,
tot juni Jasper Groen
(GroenLinks)

Yassmine el Ksaihi (D66)

Anke Bakker (PvdD)

De gemeenteraad heeft een presidium ingesteld. Het presidium is het
‘dagelijks bestuur’ van de gemeenteraad. Het is belast met de bedrijfsvoering
en zaken van huishoudelijke aard. Het presidium bestond in 2020 uit vijf
gemeenteraadsleden waaronder de plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad. Een belangrijke taak van het presidium is het voorbereiden
van de gemeenteraadsvergaderingen, zoals opstellen van de agenda en zorg
dragen voor goede besluitvorming.
De burgemeester is adviserend lid van het presidium. De voorzitter van
het presidium is Rik Torn. Hij is tevens plaatsvervangend voorzitter van
de gemeenteraad. Het presidium wordt bijgestaan door de raadsgriffier
Jolien Houtman.
In 2020 is het presidium zestien keer bijeen geweest. Buiten de afhandeling
van de reguliere zaken als het opstellen van de conceptagenda voor de
gemeenteraad zijn door het presidium onder meer de volgende zaken
afgehandeld:
•	Er is een nieuw reglement van orde;
•	Diverse maatregelen in verband met corona.
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De raadsgriffie

De raadsgriffie is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenteraad
bij de uitoefening van de kaderstellende, controlerende en volksvertegen
woordigende taken. Zo draagt de raadsgriffie zorg voor de organisatie van de
vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies, het presidium en
het fractievoorzittersoverleg. Deze taken zijn logistiek, procesmatig en juridisch
van aard.
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Raadsbudget

Onderzoeksbudget Rekeningencom

Onderzoeksbudget raad

Raadsleden

Raad

Raad

Raad

Raad
€1.839.071

Bijdrage Rekenkamer

Ombudsman

Bijdrage Griffie

Bijdrage Griffie
€3.959.947
€11.990.066

Totaal Bijdrage Griffie

Eindtotaal

€2.120.876

€5.442.970

Totaal Raad

€1.770.460

€722.598

€12.414

€853.218

€2.084.280

€–

Tegemoetkoming raadsfracties

€601.251

Vergoeding Raadsleden

Griffie

Griffie

€–

Raad

P Griffie/Weesp

Griffie

€1.713.119

€272.779

Raad

P Griffie/Algemeen

Griffie

€2.587.149

P Griffie

Griffie

Begroting

Lasten 2019

Totaal Griffie

BE Naam

Categorie

€10.994.146

€4.138.000

€1.208.800

€1.929.200

€4.889.591

€1.621.088

€376.988

€–

€933.921

€1.956.811

€783

€1.966.555

€451.932

€155.737

€1.222.583

€136.302

Realisatie

– 783
– 80.703

– 87.924

– 90.129

€995.920

€ – 178.053

€

€

€553.379

€149.372

€345.610

€12.414

€

€127.469

€

€620.594

€149.319

€–155.737

€490.536

€136.477

Saldo lasten

€149.315

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€149.315

€149.315

€–

€–

€–

Begroting

Lasten 2020

€155.485

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€155.485

€155.485

€–

€–

€–

Realisatie

– 6.170
– 6.170

€

– 6.170

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€–

€

€

€–

€–

€–

Saldo lasten

– 783
– 80.703

– 87.924

– 90.129

€1.002.090

€ – 178.053

€

€

€553.379

€149.372

€345.610

€12.414

€

€127.469

€

€626.764

€155.489

€155.737

€490.536

€136.477

Budgetruimte

Totaal

7
Financiële paragraaf 2020
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Exploitatieoverzicht van de Lasten en Baten 2020
Toelichting op de opbouw van het resultaat:
Binnen de Directie Griffie is het resultaat positief. De uitgaven zijn in 2020
€ 1 miljoen lager uitgevallen dan begroot en derhalve is er een onderbesteding
ontstaan. Onderstaand wordt ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van
diverse begrotingsposten.
Analyse van afwijkingen van baten en lasten t.o.v. de begroting
(indien van toepassing):
Raad
Lagere lasten van € 0,6 miljoen. De voornaamste oorzaken zijn:
• Onderzoeksbudget Raad (BE 71700012):
	last van € 0,4 miljoen voor onderzoeken van de Raad. Jaarlijks is er onder
zoeksbudget voor de raad beschikbaar bij de Griffie. De raadsenquête Afval
Energie Bedrijf en extern onderzoek Erfpacht zijn beide gestart in 2020 en
lopen door in 2021. De reserve die hieraan gerelateerd zit is inmiddels tot
het maximumbedrag van € 1,5 miljoen gevuld, waardoor dit saldo bij de
jaarrekening vrijvalt.
• Raadsleden (BE 7171000):
	De € 0,15 miljoen onderschrijding op dit budget is met name een
gevolg van gewijzigde regelgeving rondom de pensioenvoorziening
voor raadsleden, waarbij de tegemoetkoming t.b.v. het treffen van een
pensioenvoorziening aanmerkelijk lager is geworden.
• Tegemoetkoming raadsfracties (BE 71700002):
	De € 0,15 miljoen onderschrijding is het gevolg van terug ontvangen
vergoedingen aan fractievertegenwoordigers. Deze vergoedingen
worden door de gemeente betaald en vervolgens verrekend met de
fractievergoedingen.
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Griffie
Lager lasten van € 0,6 miljoen hoofdzakelijk door twee aspecten:
• Griffie (BE 71700000 Materiele kosten):
	Lager lasten van € 0,1 miljoen, doordat hier zeer kostenbewust wordt
omgegaan. Middelen worden zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet.
• Griffie (BE 5170000/5171000/5172000 Personele kosten):
	De Personeelslasten zijn door lagere bezetting en ontbreken van inhuur
personeel de uitgaven € 0,5 miljoen lager uitgevallen.
Rekenkamer & Ombudsman
Hoger lasten van € 0,2 miljoen door de nominale salarisstijgingen, welke niet
zijn meegenomen in de begroting.
Toelichting Reserves
Op 10 september 2020 heeft de raad besloten tot het instellen van een raads
enquête naar het Afval Energie Bedrijf. Voorts heeft de gemeenteraad op
30 september 2020 besloten een extern onderzoek te laten uitvoeren naar het
erfpachtbeleid van de gemeente. Zowel de raadsenquête als het onderzoek
zijn nog niet afgerond en lopen door in 2021.
De reserve die aan het Onderzoeksbudget Raad is gerelateerd, is al volledig
voorzien tot het maximum van € 1,5 miljoen. In 2020 is ten behoeve van de
raadsenquête en het onderzoek € 0,3 miljoen uitgegeven, waardoor het
resultaat € 0,4 miljoen in 2020 vrijvalt.
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