De Gemeenteraad van Wijchen
14 IZ 010

Amendement 1

Storten aanbestedingsvoordeel en resterende
deel reserve in algemene reserve
Amendement van de fractie van het CDA
Eerste indiener amendement: Björn Derksen
Ingediend: 8 mei 2014
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Toe te voegen de volgende beslispunten:
3.
In te stemmen met het inzetten van € 132.000,- aan aanbestedingsvoordeel op de verduurzaming.
4.
Het resterende deel ad. € 102.111,- van de reservering van
€ 450.000,- voor de verduurzaming van de zuidgevel, aangevuld met het aanbestedingsvoordeel van € 132.000 (beslispunt 3) toe te voegen aan de algemene reserve.
Te verwijderen uit de beslisnota de passage:
“In overleg met de Stuurgroep hebben we een aantal meerwerkopties verwerkt. Belangrijk daarin zijn:
vervanging bestaande binnenriolering à € 23.000,- en
toepassing van gebalanceerde ventilatie op de zuidgevel à
€ 100.000,-.”
Toelichting
Op 20 juni 2013 is een amendement van het CDA aangenomen
(13 AZ 263, amendement 2) voor de verduurzaming van de zuidgevel van ‘t Mozaïek. Hierbij is een reserve gevormd van € 450.000,voor de verduurzaming van ‘t Mozaïek. Dit amendement dient op de
juiste wijze uitgevoerd te worden. Bij instemming met onderhavige
beslisnota is dat niet het geval.
Conform dit amendement dienen aanbestedingsvoordelen ingezet te
worden ten behoeve van de verduurzaming van de zuidgevel en dus
niet voor ander meerwerk aan het gebouw.
Voor aanvullend krediet voor deze meerwerkopties dient de Raad
opnieuw geraadpleegd te worden. Hiervoor is de Stuurgroep niet
het geijkte orgaan. Daarom stelt het CDA voor om het aanbestedingsvoordeel in te zetten op de verduurzaming en tezamen met
het huidige resterende deel (€ 102.111) van de getroffen reserve,
dat niet noodzakelijk is voor de verduurzaming van de zuidgevel, te
storten in de algemene reserve.
Namens de fractie van het CDA,
Björn Derksen
Bijlage: Amendement 13 AZ 263
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Amendement 2

Jaarrekening 2012: Verduurzaming Mozaïek
Amendement van de fractie van het CDA
Eerste indiener: Elaine van Haren
Ingediend op 20 juni 2013
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Toe te voegen beslispunt 7:
7. Een bestemmingsreserve van 4,5 ton te vormen ten laste van
het jaarrekeningresultaat 2012 en deze te bestemmen voor de verduurzaming van het Mozaïek. 4,5 ton van het jaarrekeningoverschot
te bestemmen als voorziening voor de verduurzaming van het Mozaïek.
Aangenomen:
Voor:

CDA, D66, Kernachtig
Wijchen, PvdA, Sociaal Wijchen, VVD
Tegen: Lokale Dorpspartijen

Toelichting
Bij de bespreking van het project ‘De Huiskamer van Wijchen / bibliotheek’ ’t Mozaïek’ (13 IZ 157) is raadsbreed een motie aangenomen waarbij het college is opgedragen:
Er rekening mee te houden dat bij de bestemming van het jaarrekening resultaat een adequate voorziening wordt aangelegd
voor de verduurzaming;
Afhankelijk van de BTW aftrek en aanbestedingsvoordelen
wordt die voorziening niet, deels of volledig ingezet voor de
verduurzaming en het restant valt terug naar de algemene reserve.
Om daadwerkelijk de motie te kunnen uitvoeren om het Mozaïek te
verduurzamen is het nodig de middelen ervoor te bestemmen.
Hiermee wordt het Mozaïek een duurzaam gebouw, huurders zullen
dit merken in hun energie afrekening waardoor het Mozaïek aantrekkelijk wordt voor nieuwe huurders.
Namens de fractie van het CDA,
Elaine van Haren

