Amendementen op de Meerjarenbegroting 2019-2022

De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de
meerjarenbegroting 2019 – 2022, besluit tot de volgende wijzigingen.

KW haven
Besluit:
Het raadsbesluit 168045 38.2, op pagina 8 aan te vullen met:
Een bedrag van € 24.500 beschikbaar te stellen voor het faciliteren en uitvoeren van het “Plan van
aanpak herontwikkeling KW-haven” en dit bedrag te dekken uit het budget voor Burgerparticipatie.
Verantwoordelijk bestuur
Besluit:
Het raadsbesluit 1680458 38.2, op pagina 8 aan te vullen onder 6 met de zinsnede:
De raad draagt het college op om:
 Proactief invulling te geven aan het raadsprogramma en verantwoordelijkheid te nemen in
zowel de beleidsvoorbereiding als in de uitvoering;
 De raad proactief van financieel advies te voorzien ten aanzien van de gevolgen van de
uitvoering van het raadsprogramma;
 De raad bij de Voorjaarsnota 2019 te voorzien van een uitgewerkt
MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) en hierbij o.a. bandbreedtes weer te geven bij
nieuwe grote investeringen, zoals IHP, Marathonweg en Binnenstad;
 De raad actief te informeren over actuele onderwerpen waar het college geen zelfstandig
mandaat heeft, maar die niet in het raadsprogramma staan.
Minibos
Besluit:
 Om in de begroting 2019-2022 voor 2019 eenmalig en maximaal €28.000 beschikbaar te
stellen voor een minibos vanuit de “Voorzieningbomenfonds”.
 Dit onderdeel aan te vullen met de volgende tekst: “In 2019 kan vanuit dit fonds een minibos
gerealiseerd worden.”
Scouting
Besluit:
Het raadsbesluit 1680458 38.2, op pagina 8 aan te vullen met:
 Gedurende de jaren 2020 – 2021 – 2022 - 2023 per jaar een aanvullend bedrag beschikbaar
te stellen van € 21.000 aan Scouting Vlaardingen, of diens rechtspersoon, t.b.v. de exploitatie
over genoemde jaren van het nieuwe duurzame scoutcentrum in de Broekpolder.
 Het totaal sportsubsidiebedrag ingaande 2020 te verhogen met € 21.000 en hieruit over
genoemde jaren het extra subsidiebedrag te betalen;
 Als voorwaarde mee te geven dat de scouting jaarlijks vrijwilligersactiviteiten organiseert in (de
omgeving van) het nieuwe scoutcentrum in de Broekpolder.
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Dierenambulance
Besluit:
 Het college op te dragen voor het jaar 2019 een jaarovereenkomst te sluiten met de
Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland welke vergelijkbaar is met de huidige
overeenkomst van het Dierenopvangcentrum Vlaardingen, echter met een financieel plafond
van € 15.000, deze overeenkomst op1-1-2019 in te laten gaan;
 Hiervoor € 15.000 te bestemmen/onttrekken uit het budget algemene dekkingsmiddelen
waaruit publiekrechtelijke dienstverlening bekostigd dient te worden;
 In 2019 te onderzoeken welke organisaties een wettelijke en/of wenselijke taak uitvoeren voor
de gemeente Vlaardingen m.b.t. dierenwelzijn en de gemeenteraad hierover te informeren;
 Met alle relevante partijen te komen tot nieuwe overeenkomsten per 1-1- 2020 die minimaal
voldoen aan de huidige wetgeving dierenwelzijn en de gemeenteraad hierover te informeren;
 Bovengenoemde te verwerken in de begroting 2019.
Regisseur Woonoverlast
Besluit:
 Een regisseur woonoverlast bij de gemeente Vlaardingen aan te stellen tot aan de
besluitvorming aanpak woonoverlast gepland 2e kwartaal 2020.
 De dekking te verevenen met de bestaande formatie (FTE) en zo nodig aan te vullen uit het
budget integraal veiligheidsbeleid (samenhangend pakket).
 Een regisseur woonoverlast opnieuw in de organisatie te positioneren overeenkomstig de
besluitvorming aanpak woonoverlast in 2020.
Wijkteams
Besluit:
 De evaluatie van de wijkteams zo snel mogelijk te agenderen;
 In deze evaluatie alle gegevens vanaf 2015 mee te nemen;
 Het bedrag van 437.000 euro voor de 4,7 fte tot de uitkomsten van de evaluatie bekend zijn te
halveren.
Veiligheidskosten bij evenementen
Besluit:
Het college op te dragen het initiatiefvoorstel uit te voeren en dus een structurele dekking voor deze
toegenomen veiligheidskosten te zoeken binnen de begroting.
Stimulering starters op de woningmarkt
Besluit:
Om in de begroting 2019-2022 bij paragraaf 5 Wonen de volgende tekst te wijzigen:
“Voor Vlaardingen betekent dit dat er, bovenop de ingerekende plancapaciteit uit het bestaande
woningbouwprogramma, circa 2000 woningen aan de totale woningvoorraad toegevoegd moeten
worden”
Te wijzigen in de volgende tekst:
“Voor Vlaardingen betekent dit dat er, bovenop de ingerekende plancapaciteit uit het bestaande
woningbouwprogramma, specifiek voor starters/jongeren/studenten woningen worden gerealiseerd.”
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Natuur en milieu educatie
Besluit:
 Natuur- en milieueducatie in Vlaardingen vorm te geven. Het Voedselbos, de Heemtuin en de
Stadslandbouw hiervoor gezamenlijk een educatieprogramma te laten ontwikkelen;
 Het Voedselbos, de Heemtuin en De Stadslandbouw, te voorzien van ambtelijke
ondersteuning, coördinatie en financiële middelen. Om zo de ontwikkeling van een
gezamenlijk educatie aanbod naar scholen toe mogelijk te maken;
 Om eenmalig in de begroting 2019-2022 een maximum van €20.000 te reserveren binnen blok
1 (Participatie) voor onderzoek naar en ontwikkeling van een educatieprogramma;
 Dat wanneer het educatieprogramma ontwikkeld is, de verantwoordelijk wethouder dit voorlegt
aan de raad met financieel onderbouwd kader.
Omroep Vlaardingen
Besluit:
Het voorgestelde besluit blz 41 ‘Knelpunten Cultuur’ te wijzigen in:
Omroep Vlaardingen
De gemeenteraad stelt éénmalig € 15000 beschikbaar tbv Omroep Vlaardingen, zodat zij kunnen
investeren in de benodigde apparatuur
 Het voorgestelde bedrag van € 50.000 ‘Knelpunten Cultuur’ éénmalig te verlagen naar €
35.000
 Deze wijziging door te voeren op alle relevante plekken in de begroting van 2019
VOP lijnbaanhal
Besluit:
De tekst op pagina 45:
“Ook de invulling van de plannen voor het vervangen van de VOP lijnbaanhal (zoals locatie en
omvang) inclusief de financiële doorwerking moet nog plaatsvinden. Dit wordt nog met de raad
besproken.”
Te vervangen door:
“Ook de invulling van de plannen voor het vervangen van de VOP lijnbaanhal (zoals locatie en
omvang) inclusief de financiële doorwerking moet nog plaatsvinden. Een keuzenotitie met
verschillende varianten bijbehorende doelen en een financiële onderbouwing wordt uiterlijk 1 maart
2019 voorgelegd aan de raad.”

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden
op 8 november 2019.
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