Afgewezen, De Griffier

A5
Amendement - investering duurzaamheid
De Gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 en 3 oktober 2018,
Gelezen het College werk Programma waarin het voornemen staat jaarlijks over de periode 20192022 250.000 euro te bestemmen voor duurzaamheid

Overwegende dat
-

-

-

een routekaart duurzaamheid nog door de Raad vastgesteld moet worden en waarvan de
inhoud nu onbekend is;
de voorgenomen bestemmingen van de jaarlijkse 250.000 euro nu nog onbekend zijn;
door dit beslag op de gemeentelijke middelen diverse programmaonderdelen van de
programma’s Fysiek, Sociaal en Samenleving in het geheel niet, dan wel hoogstens “voor
zover mogelijk” kunnen worden uitgevoerd, zoals in de bijlage van het CWP blz 24 t/m 32 is
aangegeven;
het onwenselijk is dat dergelijke programmaonderdelen in het gedrang komen ten gevolge
van een gevraagde dekking voor nog onbekende activiteiten;
bij de begrotingsbehandeling in 2019 voor 2020 e.v. jaren over de routekaart meer
duidelijkheid bestaat;
aan het niet of niet tijdig behalen van duurzaamheidsdoelstellingen van Rijksoverheidswege
geen sanctie verbonden is,
de toewijzing van gelden uit het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan onze Gemeente voor
duurzaamheidsdoelstellingen nog onbekend is;
bij de discussie over de gemeentelijke gelden t.b.v. duurzaamheid zowel de desbetreffende
taken, de toewijzing uit het IBP en de afwegingen tussen het geheel van alle
begrotingsonderdelen betrokken dient te worden
de Raad deze afweging nu niet kan maken;

Besluit
1. De beoogde reservering (blz. 13 en blz. 20) voor de routekaart duurzaamheid in dit CWP voor
de jaren 2019 t/m 2022 op nul te stellen.
2. Bij het ontwikkelen van een investeringsvoorstel aan de Raad het gegeven te betrekken dat
de toewijzing van het Rijk een nadelig effect van 511.000 euro t/m 2022 voor het sociaal
domein voor Stichtse Vecht laat zien, terwijl de bestaande budgetten binnen het Sociaal
Domein overschreden dreigen te worden
3. Bij de herbestemming van de bedoelde gelden het uitgangspunt te hanteren dat al hetgeen
tot nu toe bereikt is binnen het sociaal domein, niet afgebroken wordt.
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