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De raad van de gemeente Overbetuwe;
gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019;
gelet op artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017;
besluit:
1. De Kadernota 2020 vast te stellen.
» "met dien verstande dat in het Programma Nieuwe Lasten (PNL) 2020 - 2023 in 2020
een post van 50.000 euro wordt toegevoegd voor de realisatie van veilige(r)
oversteken over de Ceintuurbaan, van de Vierslag." (amendement 1)
» met de volgende toevoeging:
1 .in het Programma Nieuwe Lasten 2020 - 2023 - nieuwe PNL-posten in
Kadernota 2020 voor de jaarschijf 2020 een bedrag op te nemen van C
20.000,00 voor het plaatsen van een bronzen beeld op sokkel van generaal
Sosabowski, gelijk aan de uitvoering van het beeld in Warschau, Polen;
2. Het bronzen beeld te plaatsen in Driel;
3. de eenmalige kosten te dekken uit de algemene reserve, (amendement 2)
» met de volgende wijziging:
de Kademota 2020 aan te passen op het onderdeel "Programma Nieuwe
Lasten 2020-2013 - nieuwe PNL-posten in Kadernota 2020, Programma 8.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, nr. 35 Ontwikkeling locaties
woonwagenstandplaatsen"
te schrappen:
a. Investeringsbudget jaarschijf 2020 C 200.000
b. Investeringsbudget jaarschijf 2021 «200.000

«

en te vervangen door:
PM op te nemen onder "Programma 8. Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting". En voor de begroting te specificeren en te onderbouwen en
deze niet eerder vrij te geven dan na instemming van de raad met besteding
daarvan (amendement 6 versie 2)
met de volgende toevoeging:
1. In het Programma Nieuwe Lasten 2020-2023- nieuwe PNL-posten in
Kadernota 2020 voorjaarschijf 2020 een bedrag op te nemen van
«10.000,00, ten laste van de Algemene Reserve
2. Dit bedrag vrij te maken voor een eerste (proef)jaar (amendement 7)
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Aldus besloten in zijn openbare vergadering
van 2 juli 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,

de voorzitter,

drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos
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