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Raad stelt Begroting 2018 vast met amendement en motie  

Op dinsdag 7 november heeft de gemeenteraad van Zeist de Begroting 2018 geamendeerd 
vastgesteld. Er is één amendement aangenomen om het verduurzamen van de sociale 
woningbouw te stimuleren. Ook is er een motie aanvaard om zichtbaar te maken hoe met 
de moties wordt omgegaan en zijn twee moties aangehouden. 
 
In deze begroting wordt een laatste invulling gegeven aan het coalitieakkoord ‘Samen kansen pakken! dat 
na de verkiezingen in 2014 werd opgesteld. ’. In de gemeente Zeist streven we naar fijn wonen, werken 
en leven. We noemen dit ‘Het goede leven in Zeist’. Een subjectief begrip dat voor iedereen anders is. 
Opgeteld zal dat goede leven waarschijnlijk veel vergelijkbare criteria kennen: veiligheid, een groene 
leefomgeving, een betaalbaar huis, werk, democratie, voldoende inkomsten om van te leven, iemand om 
op terug te vallen als het even niet lukt. Voor veel aspecten hebben inwoners de gemeente helemaal niet 
nodig. Soms wel. Om daar invulling aan te geven wordt beleid gemaakt en jaarlijks in de begroting 
vertaald. De begroting wordt gepresenteerd met een structureel positief saldo. 
 
De Begroting is opgebouwd uit een aantal programma’s als openbare orde &veiligheid en milieu. 
De begroting geeft per programma aan welk budget daarvoor beschikbaar is. In de Begroting is onder 
andere  €480.000,- verlaging voor de OZB, €800.000 extra voor Cultuur en € 350.000 extra voor de Brede 
Milieuvisie opgenomen. De Begroting geeft de financiële ruimte aan voor de uitvoering van gemeentelijk 
beleid in 2018.  
 
Het amendement over het stimuleren van verduurzaming sociale woningen, afkomstig van PvdA raadslid 
Hans Goorhuis  is door alle partijen en het college omarmd. Met dit amendement wordt extra geld 
vrijgemaakt als bijdrage voor het verduurzamen van 74 sociale huurwoningen in Kerckebosch. Hierdoor 
nemen de totale woonlasten voor deze huurders af. 
 
In de stemverklaringen werd dank uitgesproken voor het advies van de Jongerenraad over de begroting. 
De Raad hoopt dat de Jongerenraad volgend jaar in een eerder stadium haar advies uitspreekt. De Raad 
was net als de Jongerenraad niet eensgezind over het besluit de OZB te verlagen. In de Raad was wel 
een meerderheid voor de verlaging van de OZB.     
 
Meer informatie over de begroting 2018 zie http://bit.ly/2zItoFh 
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Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het vijfcijferige 
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http://bit.ly/2zItoFh

