
 
 
 
 
 

 BESLUITBLAD RAAD 
 
 
 
Betreft: 
• raadsvergadering  9 februari 2023 
• agendapunt 12 
• amendement A1 over                        Uitgangspunten begroting en belastingnota 2024 

 
• zaaknummer Z.258870/ D.1470892 
 
 
 
Het aan de raad voorgestelde besluit: 
 
Het door het college voorgestelde besluit als volgt wijzigen: 
• in beslispunt 2 wordt de zin “Voor loonontwikkeling in 2024 een index hanteren van 3,9%.” 

geschrapt, en daarvoor in de plaats wordt toegevoegd de zin: “Voor loonontwikkeling in 2024 doet 
het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op basis van het dan bekende stijgingspercentage.”; 

• in beslispunt 3 wordt de zin “Voor loonontwikkeling van gesubsidieerde instellingen voor 2024 een 
index hanteren van 3,9%, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt.” geschrapt, en 
daarvoor in de plaats komt de zin: “Voor niet specifiek prijsontwikkeling 2024 doet het college voor 
1 juli 2023 een voorstel, op basis van het dan bekende stijgingspercentage, tenzij daarover 
afwijkende afspraken zijn gemaakt.” 

• bij beslispunt 4 wordt de zin “Voor niet specifiek prijsontwikkeling 2024 een index hanteren van 
2,4%” geschrapt, en daarvoor in de plaats wordt toegevoegd de zin: “Voor niet specifiek 
prijsontwikkeling 2024 doet het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op basis van het dan 
bekende stijgingspercentage.” 

 
 
Het amendement is door de indienende partijen weer ingetrokken. 
 
 
De griffier,   De voorzitter, 
 
w.g.    w.g. 



HUIZEN

Amendement uitgangspunten begroting en belastingnota 2024

De raad van de gemeente Huizen

in vergadering bijeen op 9 februari 2023;

overwegende dat:

besluit:

Ingediend door:

GROEN 
LINKS

Karin Rienstra 
(Groenlinks)

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
overige werkzaamheden van de raad;

gelezen het voorstel van het college onder agendapunt 12 betreffende “Uitgangspunten 
begroting en belastingnota 2024”;

Margot Leeuwin 
(PvdA)

• het college voorstelt voor de niet specifieke prijsontwikkeling 2024 een index te hanteren 
van 2,4%, gebaseerd op de verwachte prijsontwikkeling in de collectieve sector;

• het college voorstelt voor de loonontwikkeling van gesubsidieerde instelling een index te 
hanteren van 3,9%;

• de prijsontwikkeling in 2022 en de verwachte prijsontwikkeling in 2023 aanmerkelijk 
hoger is dan 2,4%

• de verwachting is dat de loonontwikkeling in 2023 en in 2024 aanmerkelijk hoger is dan 
3,9%;

het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
• in beslispunt 2 wordt de zin “Voor loonontwikkeling in 2024 een index hanteren van

3,9%.’’ geschrapt, en daarvoor in de plaats wordt toegevoegd de zin: “Voor
loonontwikkeling in 2024 doet het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op basis van het 
dan bekende stijgingspercentage.”;

• in beslispunt 3 wordt de zin “Voor loonontwikkeling van gesubsidieerde instellingen voor 
2024 een index hanteren van 3,9%, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt" 
geschrapt, en daarvoor in de plaats komt de zin: “Voor spexulifek p,
2024 doet het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op basis van het dan bekende 
stijgingspercentage, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt.’’

• bij beslispunt 4 wordt de zin “Voor niet specifiek prijsontwikkeling 2024 een index 
hanteren van 2,4°/o’ geschrapt, en daarvoor in de plaats wordt toegevoegd de zin: “Voor 
niet specifiek prijsontwikkeling 2024 doet het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op 
basis van het dan bekende stijgingspercentage. ’’
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