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Amendement: KEUZERUIMTE VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE
Corsanummer:

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel:

ZOMERNOTA 2021

Stelt het volgende amendement voor:

• In de nadere uitwerking van de investeringsagenda en de programmabegroting 2022-2025, als voorwaarde te 
hanteren dat de weerstandsratio exclusief stille reserves, in de periode tot en met 2025 niet onder de 1,2 zakt;

Toelichting:

• Het college in de zomernota voorstelt een forse investeringsagenda in te stellen en ook daarnaast middelen vrij te 
maken voor diverse dilemma's en intensiveringen;


• De investeringsagenda een looptijd zal kennen over meerdere raadsperiodes;  

• De gemeenteraad heeft besloten dat de weerstandsratio tussen de 1,0 en 1,4 zou moeten zitten;

• De weerstandsratio in 2025 zakt tot 1,0 en zelfs 0,9 indien de stille reserves niet worden meegerekend;

• Na 2025 geen stijging van de weerstandsratio wordt verwacht;

• Dit betekent dat, bij gelijkblijvende financiële verwachtingen, de volgende raad en college nauwelijks tot geen 

ruimte hebben extra beleidswensen en intensiveringen te realiseren;

• Het wenselijk is dat de gemeente, in het bijzonder in deze crisistijd, blijft investeren in de stad en haar bewoners;

• Het echter onwenselijk is als deze investeringen ertoe leiden* dat de keuzeruimte voor de volgende raad sterk 

wordt beperkt;

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

1. Punten 6 en verder uit het raadsvoorstel te hernummeren tot 7 en verder;

2. Een nieuw punt 6 aan het dictum van het raadsvoorstel toe te voegen dat luidt:


• “In de nadere uitwerking van de investeringsagenda en de gemeentebegroting 2022-2025, als voorwaarde te 
hanteren dat de weerstandsratio exclusief stille reserves, in de periode tot en met 2025 niet onder de 1,2 zakt;”

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam & handtekening indiener:

R. Wessels

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 5 juli 2021

De griffier,


