
	
	

Amendement 
Begroting 2018 

 
 
Langedijk, november 2018 
 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 7 november 2017 sprekend over de 
Begroting 2018 
Gelezen het raadsvoorstel met de bijbehorende stukken, 
 
Kennis genomen heeft van: 

• De Begroting 2018 
 
Constaterend: 

• Dat het college, ondanks het besluit dat genomen is tijdens de behandeling van de 
Kadernota 2018 om geen budgetten beschikbaar te stellen voor het project Langedijk 
Ontwikkelt met Water, voorstellen hieromtrent terug laat komen in de Begroting 2018; 

• Dat in het MIP in de Begroting 2018 een totaalbedrag aan investeringen van € 
4.125.000,= worden voorgesteld ten behoeve van het realiseren van: 
- een Bedrijfsgebouw Milieustraat (€ 800.000,= met jaarlijkse kapitaalslasten van € 

32.000,=); 
- een historische vaarverbinding Achterburggracht (€ 1.400.000,= met jaarlijkse 

kapitaalslasten van € 73.000,=); 
- doorvaarbaarheid Sint Pancras –Vroonermeer-Noord (€ 1.929.000,= met jaarlijkse 

kapitaalslasten van € 78.000,=); 
• Het voorstel van het realiseren van een Bedrijfsgebouw recent heeft plaats gevonden 

en in eerste instantie niet was voorzien. 
 
Overwegende: 

• Dat het realiseren van een Bedrijfsgebouw Milieustraat noodzakelijk is voor een 
efficiënte bedrijfsvoering; 

• Dat bij het project Doorvaarbaarheid Vroonermeer-Noord door middel van het 
principe werk met werk maken nu gerealiseerd kan worden; 

• Dat het project Doorvaarbaarheid Achterbruggracht in 2018 niet met genoemd 
principe gerealiseerd kan worden; 

• Dat de Doorvaarbaarheid Vroonermeer-Noord een hogere prioriteit heeft dan de 
Doorvaarbaarheid Achterburggracht; 

• Dat het besluit tot uitvoeren van het project Doorvaarbaarheid Achterburggracht, 
zoals uitgesproken tijdens de behandeling van de Kadernota 2018, overgelaten 
moeten worden aan de nieuwe gemeenteraad; 

 
 
Besluit: 
Beslispunt 1: 
‘het MIP 2018 t/m 2021 vast te stellen (zie bijlage Meerjaren investeringsplan in de Begroting 
2018)’, 
 
Te wijzigen in: 
‘het MIP 2018 t/m 2021 vast te stellen (zie bijlage Meerjaren investeringsplan in de Begroting 
2018)’ met weglating van de twee onderdelen historische vaarverbinding Achterburggracht’. 



 
 
 
 
  
 
Dorpsbelang Langedijk: …………………………. 
 
Kleurrijk Langedijk  …………………………. 
 
VVD:    …………………………. 
 
HvL/D’66:   …………………………. 
 
CDA:    ………………………… 
 
GroenLinks:   ………………………… 
 
PvdA:    ………………………… 
 
ChristenUnie   ………………………… 


