AMENDEMENT
Reserve afvalstoffen
De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 11 november
sprekende over de programmabegroting 2015;
Constaterende dat,
1. In de programmabegroting wordt voorgesteld de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing voor een bedrag van € 110.000,00 in te zetten voor
tariefsverlaging;
2. Uit de technische beantwoording van de vragen bij de kadernota
duidelijk werd dat de egalisatie reserve ten onrechte bedoeld werd als
opvang van risico’s van garantstellingen in relatie tot de HVC;
3. De garantstellingsprovisie van de HVC aan de egalisatiereserve
afvalstoffen is toegevoegd;
4. De stijging van de rioolheffing door de bekostiging van de 1e aanleg van
riolering wordt gecompenseerd door verlaging van de
afvalstoffenheffing;
5. In het verleden expliciet gesteld is dat de eventuele investeringen in de
milieustraat voorzien moesten zijn dan wel uit de reserves gedekt
dienen worden;
6. De raad nog geen helderheid heeft gekregen over het toegezegde
onderzoek naar de afvalinzameldienst;
Overwegende dat:
1. Lastenverlichting door verlagen van het tarief een afweging dient te zijn
die gemaakt wordt aan de hand van de stand van de reserve, de
kostenontwikkeling en de te verwachte investeringen;
2. De lastenverlichting door verlaging van het tarief een gevolg is van de
stijging van de tarieven voor rioolheffing;
3. Dat de verhoging van de rioolheffing niet zonder meer mag leiden tot
verlagen van de afvalstoffenheffing;
4. Dat de garantstellingsprovisie gedoteerd hoort te worden in de
algemene reserve omdat daar ook de risico’s vallen;

5. Dat eerst onomstreden dient vast te staan welke investeringen de
milieustraat vraagt;
6. De raad eerst de uitslag van het onderzoek over de afvalinzameldienst
wil kunnen beoordelen alvorens middelen aan de reserve te onttrekken;
Besluit:
Een 4e en 5e beslispunt als volgt aan het raadsbesluit toe te voegen:
4. De aan de egalisatiereserve gedoteerde garantieprovisie van de HVC
over te hevelen naar de algemene reserve;
5. Het besluit tot onttrekking van de egalisatie reserve van € 110.000,00
aan de raad voor te leggen als er duidelijkheid is omtrent de
milieustraat en het onderzoek naar de afvalinzameldienst.

Namens de fracties:
Dorpsbelang Langedijk

……………………………………………………….

VVD

……………………………………………………….

Kleurrijk Langedijk

……………………………………………………….

Hart voor Langedijk/D66

……………………………………………

CDA

……………………………………………………….

Groen Links

……………………………………………………….

PvdA

………………………………………………………

ChristenUnie

……………………………………………………..

