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AMENDEMENT 
EVENEMENTENBUDGET 
STRUCTUREEL IN BEGROTING 

DATUM: 10/11 november 2021 

Onderwerp: Meerjarenbegroting 2022-2025 

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2021 behandelend 
het de meerjarenbegroting 2022-2025, 

Constaterende dat: 

• In de begroting een Reserve Binnenstad - Parkeren staat (p. 33); 
• Deze reserve op 1 januari 2022 een omvang heeft van € 1.323.000; 
• Er nu jaarlijks € 100.000 uit deze eindige pot geld wordt onttrokken voor evenementen. 

Overwegende dat: 

• We als gemeente het beleid hebben om zoveel mogelijk losse potjes en reserves op te heffen; 
• Dat we risico's goed willen beschrijven en op willen vangen met de Algemene Reserve. 
• Het structureel opnemen van €100.000 in de begroting voor evenementen meer zekerheid 

biedt dat dit geld ook daadwerkelijk beschikbaar zal blijven in de toekomst. 

Besluit: 

Beslispunt 1. De begroting 2022 vast te stellen. 

Te wijzigen in: 

Beslispunt 1. De begroting 2022 vast te stellen, met dien verstande dat: 
• Het Reservefonds Binnenstad — Parkeren (pagina 33) wordt opgeheven en het saldo ad. € 

1.323.000 per 1 januari 2022 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve; 
• De jaarlijkse onttrekking van €100.000 aan de reserve parkeren met ingang van 2022 niet 

meer in de begroting op te nemen, en het in de meerjarenbegroting opgenomen budget van 
€300.000 per jaar voor evenementen derhalve niet meer ten dele te dekken uit de reserve 
parkeren. 

Beslispunt 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025. 

Te wijzigen in: 

Beslispunt 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025 met dien verstande dat de 
wijzigingen zoals genoemd in beslispunt 1 op alle relevante plaatsen in de meerjarenbegroting 2023-
2025 worden verwerkt. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

-OR 



NAAM EN FRACTIE, 

Indiener(s): Koen Kegel (D66),  Stefanie  So'level (PvdA), Kees Rijke (VVD), Rianne Molenaar 
(VV2000/Leefbaar Vlaardingen), Marcel Kerkhof (Fractie Kerkhof) 
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