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Mook, 13 sept. 2010 

MOTIE: Begrotingstekort 2012 - 2014 Gemeente Emmen 

No i 

Te behandelen in de raadsvergadering van 16 sept. 2010 
2 1 SEP 2C10 

Onderwerp: agendapunt 11 Kadernota 2011 

Overwegingen: 
- In de voorliggende kadernota hebben College en Raad een uiterste inspanning verricht 

om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen als gevolg op de aangekondigde 
vermindering van de uitkering uit het gemeente fonds. 
Daarvoor zijn bezuinigingen doorgevoerd zowel op personeel, bestuur en diensten aan 
de burger. 
De aangekondigde bezuinigingen hebben geen enkele relatie met verplichtingen en 
gevoerd beleid van de gemeente. 

- Het is ook nu nog onduidelijk wat de komende regering voor definitief besluit gaat 
nemen. 

- Uit de kadernota blijkt dat 2012 - 2014, na alle maatregelen, de begroting niet sluitend 
te maken is tenzij middelen uit de reserves worden aangesproken 
Het financiële beleid verzet zich tegen het gebruik van incidentele middelen om 
structurele tekorten af te dekken. Het leidt tot een gemeentelijk faillissement. 
Het ontbreekt verder aan mogelijkheden om de begroting op dit moment voor de jaren 
2012-2014 sluitend te maken 

De Raad verzoekt het college om : 

De financiële positie en de beperking van de financiële regels bij de VNG te 
bespreken en te toetsen of de gemeente een uitzondering is. 

- Bij het provincie bestuur aan te kondigen dat er geen sluitende begroting voor de jaren 
2012-2014 verwacht mag worden. 

Fractie DGP 

G..A. Mulders, fractievoorzitter 
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Willy Schadenberg 

Van: griffier griffier [griffier@mookenmiddelaar.nl] 

Verzonden: dinsdag 21 september 2010 10:46 

Aan: gemeente@aaenhunze.nl; gemeente@aalburg.nl; info@aalsmeer.nl; gemeente@aalten.nl; 
info@abcoude.nl; gemeente@achtkarspelen.nl; info@alblasserdam.nl; info@albrandswaard.nl; 
post@alkmaar.nl; Gemeente@almelo.nl; info@almere.nl; info@alphen-chaam.nl; 
gemeente@alphenaandenrijn.nl; gemeente@ameland.nl; info_gemeente@amersfoort.nl; 
gemeente@amstelveen.nl; info@andijk.nl; info@annapaulowna.nl; 
gemeenteapeldoorn@apeldoorn.nl; info@appingedam.nl; gemeente@arnhem.nl; 
info@assen.nl; Gemeente@asten.nl; gemeente@baarle-nassau.nl; gemeente@baarn.nl; 
gemeente@barendrecht.nl; gembar@barneveld.nl; gemeente@bedum.nl; 
gemeente@beemster.net; info@beesel.nl; gemeente@bellingwedde.nl; 
gemeente@bergambacht.nl; info@bergeijk.nl; info@bergen-nh.nl; info@bergen.nl; 
stadskantoor@bergenopzoom.nl; gemeente@bernheze.org; gemeente@beuningen.nl; 
info@beverwijk.nl; gemeente@binnenmaas.nl; info@bladel.nl; mail@blaricum.nl; 
gemeente@bloemendaal.nl; gemeente@boarnsterhim.nl; info@bodegraven.nl; info@boekel.nl; 
info@bolsward.nl; gemeente@borger-odoorn.nl; info@borne.nl; info@borsele.nl; 
lnfo@boskoop.nl; gemeente@boxmeer.nl; gemeente@boxtel.nl; gemeentebreda@breda.nl; 
gemeente@breukelen.nl; info@brielle.nl; info@bronckhorst.nl; gemeente@brummen.nl; 
gemeente@brunssum.nl; post@bsd.rotterdam.nl; info@bunnik.nl; postbus@bunschoten.nl; 
gemeente@buren.nl; info@bussum.nl; gemeente@capelleaandenijssel.nl; 
gemeentebestuur@castricum.nl; Gemeente Coevorden Mailbox; info@cranendonck.nl; 
info@cromstrijen.nl; gemeente@cuijk.nl; info@culemborg.nl; gemeente@dalfsen.nl; 
post@dantumadeel.nl; info@debilt.nl; info@delft.nl; gemeente@delfzijl.nl; 
gemeente@demarne.nl; info@denhelder.nl; info@derondevenen.nl; info@deurne.nl; 
gemeente@deventer.nl; gemeente@dewolden.nl; gemeente@diemen.nl; info@dinkelland.nl; 
info@dirksland.nl; info@doesburg.nl; gemeente@doetinchem.nl; info@dongen.nl; 
gemeente@dongeradeel.nl; raadsgriffie@dordrecht.nl; gemeente@drechterland.nl; 
gemeente@drimmelen.nl; gemeente@dronten.nl; info@druten.nl; 
ContactCentrum@DSB.DENHAAG.NL; gemeente@duiven.nl; info@echt-susteren.nl; 
info@edam-volendam.nl; info@ede.nl; info@eemnes.nl; algemeen@eemsmond.nl; 
gemeente@eersel.nl; info@eijsden.nl; gemeente@eindhoven.nl; gemeente@elburg.nl; 
Gemeente Emmen; stadhuis@enkhuizen.nl; postbus20@enschede.nl; gemeente.epe@epe.nl; 
gemeente@ermelo.nl; info@etten-leur.nl; info@ferwerderadiel.nl; info@franekeradeel.nl; 
info@gaasterlan-sleat.nl; info@geertruidenberg.nl; info@geldermalsen.nl; gemeente@geldrop-
mierlo.nl; info@gem-vlist.nl; gemeente.best@gembest.nl; info@gemeente-mill.nl; 
info@gemeente-oldambt.nl; info@gemeente-steenbergen.nl; info@gemeentebeek.nl; 
info@gemeenteberkelland.nl; info@gemeentebernisse.nl; email@gemeentehulst.nl; 
info@gemeentelangedijk.nl; info@gemeentemaasgouw.nl; postbus@gemeentenoordenveld.nl; 
info@gemeenteraad.amsterdam.nl; info@gemeentesluis.nl; info@gemeentestein.nl; 
info@gemeentewesterveld.nl; info@gemeentewestland.nl; gemeente@gemert-bakel.nl; 
postbus175@gemhg.nl; postbus@gemwoudenberg.nl; gemeente@gennep.nl; 
gemeente@giessenlanden.nl; info@gilzerijen.nl; gemeentehuis@goedereede.nl; 
stadskantoor@goes.nl; info@goirle.nl; Gemeente@Gorinchem.nl; gemeente@gouda.nl; 
info@graafstroom.nl; gemeente@graftderijp.nl; info@grave.nl; gemeente@groesbeek.nl; 
info@groningen.nl; info@grootegast.nl; info@gulpen-wittem.nl; gemeente@h-i-ambacht.nl; 
gemeente@haaksbergen.nl; gemeente@haaren.nl; info@haarlem.nl; 
post@Haarlemmerliede.nl; info@haarlemmermeer.nl; gemeente@halderberge.nl; 
gemeente@hardenberg.nl; gemeente@harderwijk.nl; gemeente@haren.nl; 
postbus@harenkarspel.nl; gemeentebestuur@harlingen.nl; gemeente@hattem.nl; 
post@heemskerk.nl; gemeente@heemstede.nl; gemeente@heerde.nl; 
gemeente@heerenveen.nl; post@heerhugowaard.nl; gic@heerlen.nl; postbus@heeze-
leende.nl; info@heiloo.nl; gemeentebestuur@hellendoorn.nl; gemeente@hellevoetsluis.nl; 
gemeente@helmond.nl; gemeente@hengelo.nl; info@hetbildt.nl; heumen@heumen.nl; 
info@heusden.nl; info@heuvelrug.nl; info@hillegom.nl; gemeente@hilvarenbeek.nl; 
gemeente@hilversum.nl; info@hofvantwente.nl; gemeente@hoogeveen.nl; 
gemeente@hoogezand-sappemeer.nl; gemeente@hoorn.nl; gemeente@horst.nl; 
gemeentehuis@houten.nl; gemeente@huizen.nl; info@ijsselstein.nl; info@kaagenbraassem.nl; 
info@kampen.nl; gemeente@kapelle.nl; info@katwijk.nl; gemeentehuis@kerkrade.nl; 
info@koggenland.nl; gemeente@kollumerland.nl; gemeente@korendijk.nl; 
gemeente@krimpenaandenijssel.nl; gemeente@laarbeek.nl; info@landerd.nl; 
gemeente@landgraaf.nl; Gemeente@Landsmeer.nl; info@lansingerland.nl; postbus@laren.nl; 
info@leek.nl; info@leerdam.nl; gemeente@leeuwarden.nl; info@leeuwarderadeel.nl; 
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stadhuis@rijswijk.nl; info@roerdalen.nl; mail@roermond.nl; info@roosendaal.nl; 
gemeente@rozendaal.nl; gemeente@rucphen.nl; gemeente@s-hertogenbosch.nl; 
postbus8@schagen.nl; gemeente@schermer.nl; info@scherpenzeel.nl; info@schiedam.nl; 
postbus20@schiermonnikoog.nl; info@schijndel.nl; info@schinnen.nl; 
gemeente@schoonhoven.nl; gemeente@schouwen-duiveland.nl; info@simpelveld.nl; 
gemeente@sint-michielsgestel.nl; info@sint-oedenrode.nl; postbus@sintanthonis.nl; 
info@sittard-geleen.nl; info@skarsterlan.nl; gemeente@sliedrecht.nl; algemeen@slochteren.nl; 
gemeente@smallingerland.nl; info@sneek.nl; Postbus2000@soest.nl; gemeente@someren.nl; 
gemeente@sonenbreugel.nl; info@Spijkenisse.nl; gemeente@stadskanaal.nl; 
gemeente@staphorst.nl; gemeente@stedebroec.nl; info@steenwijkerland.nl; info@strijen.nl; 
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gemeente@terschelling.nl; email@texel.nl; gemeente@teylingen.nl; gemeente@tholen.nl; 
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gemeente@uithoorn.nl; Gemeente@urk.nl; Postbus16200@utrecht.nl; info@vaals.nl; 
info@valkenburg.nl; gemeente@valkenswaard.nl; lnfo@veendam.nl; info@veenendaal.nl; 
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gemeente@woudrichem.nl; info@wunseradiel.nl; info@wymbrits.nl; postbus@zaanstad.nl; 
info@zaltbommel.nl; info@zandvoort.nl; postbus1@zederik.nl; gemeente@zeevang.nl; 
info@zeewolde.nl; zeist@zeist.nl; gemeente@zevenaar.nl; postbus5@zijpe.nl; 
postteam.bs/fb/div@zoetermeer.nl; gemeente@zoeterwoude.nl; gemeente@zuidhorn.nl; 
gemeente@zuidplas.nl; gemeente@zundert.nl; info@zutphen.nl; info@zwartewaterland.nl; 
gemeente@zwijndrecht.nl; postbus@zwolle.nl 

CC: Alders; Jan Boot; pkbpl@chello.nl; Brinkhoff; Wim Creemers; Wim Meij; van Munster; Ton 
Herings2; Han Büchner; Tonnaer2; Tonnaer; Bert Kapteijn; Leenders; Siebers; Baneke; Hennie 
Maalsté-Regterschot; Goettsch; Theo van Brunschot; hptgverdonck@kpnplanet.nl; Wim 
Thoonen; Bert Kapteijn; Geertjan Wienhoven; griffier griffier; Henk Groen; Jan van Home; John 
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Geachte griffier, 
bijgaand ontvangt u een motie van de raadsfractie DGP van de gemeente Mook en Middelaar over het 
begrotingstekort. Deze motie is in de raadsvergadering van 16 september 2010 aangenomen. 
De leden van de raad van de gemeente Mook en Middelaar verzoeken u deze motie ter kennis te 
brengen aan de leden van uw gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Wil Derksen 
raadsg riffier 
T: (024) 696 91 87 
E: qriffier@mookenmiddelaar.nl 

Gemeente Mook en Middelaar 
Raadshuisplein 6, 6585 AP MOOK 
Postbus 200, 6585 ZK MOOK 
T: (024)696 91 11 
F: (024)696 19 39 
E: qemeente(5),mookenmiddelaar.nl 
I: www.mookenmiddelaar.nl 
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