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Amendement 3

“Nu (samen) trap op”!!
Verworpen:
Voor:

Sociaal Wijchen

Tegen: CDA, D66, Kernachtig Wijchen, PvdA,
VVD, Wijchen Lokaal

Amendement van de fractie van Sociaal Wijchen
Eerste indiener: Johan de Kievit
Ondergetekende stelt voor beslispunt toe te voegen
Uit de Algemene Reserve € 1.800k overhevelen naar de nieuwe bestemmingsreserve ‘eenmalige verlaging afvalstoffenheffing 2018’.
Toelichting
Met dit amendement willen bereiken dat in 2018 de tarieven voor de Afvalstoffenheffing per woning/huishouden1 éénmalig met 100 euro worden verlaagd en dat de te missen inkomsten gedekt worden uit de genoemde bestemmingsreserve.
In het Coalitieakkoord 2014–2018 ‘Anders denken, samen doen’ staat te
lezen dat de opgelegde rijksbezuinigingen doorgesluisd worden naar de
gemeenschappelijke regelingen, gesubsidieerde instellingen of nieuwe
beleidstaken onder het mom van ‘(samen) trap op en (samen) trap af’.
Nu de grootste bezuinigingen achter de rug zijn, de tijd van samen ‘trap
af’ voorbij is, is het tijd om de belofte waar te maken dat het gemeentebestuur voorop gaat in het samen ‘trap op’.
In de periode van 2007 tot en met 2016 hebben de jaarrekeningen in
totaal een batig saldo van ruim 21 miljoen euro2; er is dus in feite geld
opgehaald bij de inwoners van Wijchen dat geen bestemming had in de
jaarlijkse begrotingen. Er is dus eigenlijk te veel geld opgehaald. Nu is
er de financiële ruimte om dat goed te maken waarbij het niet zozeer
gaat om de hoogte van het bedrag, maar veel meer om de bereidheid
iets terug te doen!
De risicomatrix laat zien dat het totaalbedrag van de risico’s circa 10,7
miljoen euro bedraagt. De wet schrijft voor dat de Algemene Reserve
minstens dit bedrag moet hebben om de risico’s op te kunnen vangen.
De stand van de Algemene Reserve is einde boekjaar 2017 ruim 16,3
miljoen euro. Daarmee is er nu financiële ruimte om die circa 1,8 miljoen euro voor dit amendement 3 beschikbaar te stellen.
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Wijchen telt begin 2018 naar verwachting circa 17.600 huishoudens
Bron: Gemeente Wijchen, Afdeling Financiën, maart 2017
3
Een éénmalige verlaging van de Afvalstoffenheffing in 2018 van 100 euro per
huishouden voor de dan circa 17.600 huishoudens in de gemeente Wijchen kost
maximaal 1,8 miljoen euro.
2
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De financiële positie van de gemeente Wijchen wordt met de uitvoering
van dit amendement niet geschaad!
Namens de fractie van Sociaal Wijchen, Johan de Kievit

Bijlage Saldo jaarrekening per jaar, 2016 t/m 2016

jaar

saldo jaarrekening jaar

2007

€ 1.186.000

2008

€ 1.561.000

2009

€ 850.000

2010

€ 2.252.000

2011

€ 1.296.000

2012

€ 1.591.000

2013

€ 5.179.000

2014

€ 2.517.000

2015

€ 1.696.000

2016

€ 2.955.000

totaal
gem./jaar

€ 21.083.000
€ 2.108.300

