Amendement van de raadsfractie van het CDA en de VSP
Amendement met betrekking tot besluit Jaarverantwoording 2020 d.d. 12 juli 2021
De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, in vergadering bijeen op 12 juli 2021,
Overwegende
 dat het college de raad voorstelt de jaarverantwoording (jaarverslag en jaarrekening) 2020 vast
te stellen en daarmee het college decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
 en tevens voorstelt het voordelig saldo, groot € 1.050.507 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve financiële gevolgen Corona (Covid-19),
Constaterend
 dat de Covid-19-reserve op dit moment per 31 december 2020 een saldo van € 714.718;
 er van rijkswege nog een afrekening van compensatie 2020 moet plaatsvinden;
 dat tevens nog compensatie-uitkeringen zullen volgen over 2021;
 dat de rijksoverheid toegezegd heeft de gemeenten volledig te compenseren voor de financiële
gevolgen van Covid-19;
 dat hieruit verondersteld mag worden dat toevoeging van het volledige overschot van de
jaarrekening 2020 in de Covid-19-reeserve niet nodig zal blijken te zijn,
Verder constaterend
 dat het aan de raad is in deze een gedegen afweging en keuzes te maken;
 dat de raad onder meer het college heeft verzocht varianten uit te werken voor een
bijdrageregeling voor renovatie/opwaardering van buitensportaccommodaties, maar in de
lopende meerjarenbegroting nog geen voorziening is opgenomen;
 dat de huidige afvalstoffenheffing ontoereikend is om de afvalinzameling te bekostigen en het
college voornemens is de raad in de verordening afvalstoffenheffing 2022 een eerste drastische
verhoging van € 50 (van € 120 naar € 170) per perceel te adviseren,
Stellen -gelet op deze overwegingen- hierbij de raad voor het tweede beslispunt als volgt te
wijzigen:
Het voordelig saldo van de jaarrekening 2020, groot € 1.050.507, als volgt te verdelen:
 € 500.000 te storten in een nieuw in het leven te roepen voorziening ‘bijdragen renovatie
buitensportcomplexen’;
 € 250.000 te storten in de voorziening ‘afvalstoffenheffing’ met de intentie deze extra middelen
aan te wenden voor een meer geleidelijke verhoging van de afvalstoffenheffing in de komende
jaren;
 het restant, groot € 300.507 toe te voegen aan de reserve ‘financiële gevolgen Corona (Covis19)’,
en gaat over tot de orde van de dag.
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