Amendement

Onderwerp: Klimaatadaptatie in investeringen

De raad van de gemeente Zwijndrecht in vergadering bijeen op: 13 juli 2021
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Het tweede dictum van het raadsvoorstel:
2. de ontwikkelingen (A t/m E) zoals in het raadsvoorstel vermeld te verwerken in de
primaire begroting 2022-2025.

Te wijzigen in:
2. de ontwikkelingen (A t/m E), exclusief C9. Klimaatadaptatie in investeringen (IP) zoals in
het raadsvoorstel vermeld te verwerken in de primaire begroting 2022-2025.
3. punt C9 klimaatadaptatie vooralsnog alleen de jaarschijf 2022 te verwerken in de primaire
begroting 2022-2025 (Dit leidt tot een aanpassing in de kapitaallasten).
4. Het college opdracht te geven om voor het einde van het jaar in overleg te treden over de
toe te passen systematiek voor het IP voor de jaren 2023 en verder.

Toelichting:
C9. Klimaatadaptatie in investeringen (IP)
Het IP wordt opgesteld op basis van ramingen. Deze ramingen zijn gebaseerd op het
principe "nieuw voor oud". Een gelijkwaardige vervanging van bestaande infrastructuur en
riolering. Nu stelt het college voor om bij nieuwe projecten standaard 10% te ramen voor
klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Dit zou bijdragen aan een efficiëntere en
doelmatigere werkwijze. Het college geeft aan dat door het standaard verhogen met 10% er
voorkomen wordt dat er per project de noodzaak voor aanvullend krediet komt te vervallen.
Als op voorhand een juiste raming wordt gemaakt (incl. de genoemde beleidsthema’s) dan is
aanvullend krediet ook niet aan de orde. Op de door het college voorgestelde wijze wordt er
een te grove manier toegepast van budgetraming die tot onbedoelde bijeffecten kan leiden.
Het college kan per project op voorhand het juiste bedrag voor de genoemde beleidsvelden
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ramen en zo per project een ander bedrag hiervoor opnemen. Een standaard 10% is een
veel te ruime methode.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening

Robert Kreukniet
VVD

