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MOTIF - M.8.1 6/4./A7A/iiii 

te behandelen in de raadsvergadering van 11 november 2021 
agendapunt 8 RV Programma begroting Leusden 2022-2025 

Onderwerp: Besteding incidentele ruimte 2022 

Overwegende dat: 
• het begrotingsresultaat tot en met 2024 gunstiger uitpakt dan verwacht bij de 

kadernota, dit vooral wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de meicirculaire 2021; 
• de begroting met een positief resultaat € 635 k sluit in 2022 maar vanaf 2024 tekorten 

van € 632 k (2024) en € 894 k (2025) ontstaan; 
• daarnaast onzekerheden blijven bestaan o.a. over het effect van corona, het landelijke 

beleid (kabinetsformatie), bijdragen uit het gemeentefonds en ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein; 

• het effect van corona, snel stijgende hoge energie kosten en inflatie leidt tot nog meer 
(verborgen) armoede bij mensen met een krappe portemonnee waaronder 
uitkeringsgerechtigden, maar ook de groep die net niet in aanmerking komt voor 
overheidssteun, ZZP'ers, inwoners die door deze omstandigheden hun hypotheek niet 
meer kunnen betalen of ouderen wiens pensioen al 12 jaar niet meer is geIndexeerd. 

• ook de landelijke overheid compensatie maatregelen overweegt; 
• rekening houdend met de dreigende structurele tekorten binnen de Leusdense 

begroting, ordening van prioriteiten dient plaats te vinden waar de incidentele ruimte in 
2022 voor aangewend zou kunnen worden. 

Verzoekt het college: 
- te (laten) analyseren wat het (extra) effect is van corona, snel stijgende energieprijzen 

en inflatie voor inwoners van Leusden met een smalle beurs of in bijzondere 
omstandigheden; 

- in het kader van de voorjaarsnota 2022 de prioriteitendiscussie opnieuw te activeren: 
- op basis waarvan korte en lange termijn voorstellen aan de Raad worden voorgelegd 

waar de aanwending van de incidentele ruimte in 2022 deel van uitmaakt 
waarbij t.a.v. de incidentele ruimte in 2022 ook aandacht wordt besteed aan 

o incidentele steun aan inwoners met een smalle beurs of in bijzondere 
omstandigheden; 

o de inrichting van de buitenruimte waaronder groene speelplekken, 
beweegtuinen, sport- en fitnessmogelijkheden voor alle leeftijden inclusief de 
uitkomst van het onderzoek "van bankje naar bankje in de wijk" om minder 
mobiele mensen in beweging te krijgen en te houden.; 

o aandacht voor het onderhoud van de Hamershof en steun aan het vitaliseren 
van het winkelcentrum Biezenkamp, Tabaksteeg en het Maximaplein. 

van het winkelcentrum Tabaksteeg en het iviaximapiein. 6.‘ -714A/ie.,4/1'. / 4. 

en gapt over tot de orde van de dag. 
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