
Amendement 

 

Raadsvoorstellen zonder complete dekking. 

 

De indieners van dit amendement stellen de gemeenteraad voor om in de 

vergadering van 14 juni 2022 een besluit te nemen. 

Zij hebben het Bestuursakkoord Eindhoven 2022-2026 Samen Eindhoven Mooier Maken van de 

partijen GroenLinks, CDA, PvdA en D66  gelezen 

 

De indieners lezen dat onder hoofdstuk 8.2 bij punt 3 op blz. 62 staat dat: “Een voorstel van college 

of raad om geld uit te geven moet een compleet dekkingsvoorstel bevatten.” 

 

Overwegende dat: 

– het college een professioneel ambtenarenapparaat ter beschikking heeft om eventuele voorstellen 

van een ‘volledig dekkingsvoorstel’ te voorzien, 

– de raad, de raadsleden, hier niet over beschikt en daar geen rechtstreekse beschikking over heeft 

of kan hebben, 

– de raad en haar leden, in deeltijd hun functie vervullen, naast regulier werk,  

– het niet van raadsleden verwacht kán worden dat zij dezelfde kennis en kunde hebben als het 

college en diens ambtenarenapparaat, 

– dit betekent dat het de raad bij voorbaat onmogelijk wordt gemaakt om vrijelijk 

(raads-)voorstellen te doen of goed te keuren die wel naar haar mening van belang zijn,  

– dat het college beslissingen van de raad moet uitvoeren, 

– dat de raad het recht heeft om het college op te dragen om financiële dekking te vinden, 

– dat het democratische en wettelijke recht van de raad met dit voorstel ernstig wordt beperkt en dat 

dit ten principale onwenselijk is. 

 

De indieners stellen voor om de hierboven geciteerde zin onder hoofdstuk 8.2 bij punt 3 op blz. 62 

te wijzigen in: 

“ Een voorstel van college om geld uit te geven moet een compleet dekkingsvoorstel bevatten.” 

 

Eindhoven, 14 juni 2022 

De leden van de raad, 

Murat Memis SP, voorsteller 

Virginia Jonkers. PvdD voorsteller 

Inge Teklenburg, VOLT voorsteller 

Niek Rennenberg, OAE voorsteller 

Nicolas Knoester, Fvd voorsteller 

Ruud van Acquoij, 50 plus voorsteller 

 

 


