Amendement
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 2 juli 2014,
Sprekend over het agenda punt:

Kadernota 2014 - 2018

Constaterende dat:





Er in het Meerjaren Investeringsplan 2014-2018 een investering in vier elektrische auto’s is
opgenomen.
Fiscale voordelen niet worden gerealiseerd omdat de gemeente deze elektrische auto’s niet
in 2013 heeft aangeschaft.
Medewerkers van de gemeente op dit moment de privé auto gebruiken voor werkverkeer
waarvoor zij een kilometervergoeding ontvangen.
De investering in elektrische auto’s gedekt wordt met de te verwachten besparing op de te
verstrekken kilometervergoeding aan medewerkers voor het gebruik van de privé auto.

Overwegende dat:









Hoewel de overheid een rol heeft om het milieu te beschermen het geen taak van de
gemeente is om dit te doen door middel van het aanschaffen van elektrische auto’s.
Het niet duidelijk is of de investering in de vier elektrische auto’s wordt gedekt door een
lagere kilometervergoeding voor het zakelijk gebruik van de privéauto.
Het werkelijk gebruik van de elektrische auto’s onbekend is. Waardoor er sprake kan zijn van
onvoldoende gebruik en een onder dekking vanuit de opbrengst uit verminderde
kilometervergoeding.
Het in de praktijk nog maar moet blijken of medewerkers de elektrische auto willen
gebruiken zeker indien de bestemming gemakkelijk gecombineerd kan worden met woonwerk verkeer.
Extra auto’s niet noodzakelijk zijn omdat werknemers van de gemeente nu de privéauto
gebruiken.
Er in financieel of operationeel opzicht geen noodzaak is tot het aanschaffen van elektrische
personenauto’s
Een extra investering niet wenselijk is aangezien de financiële situatie van de gemeente door
de ontwikkelingen in de grondexploitatie fragiel is.
Het voordeel voor het milieu beperkt is omdat elektrische auto’s op stroom rijden wat in
Nederland overwegend wordt opgewekt door vervuilende kolencentrales.

Besluit:


Aanvullend onderzoek te doen naar de milieutechnische voordelen van elektrsiche auto’s en
de administratieve kosten van het bezitten en inzetten van deze auto’s voor het beoogde
doel, de investering in vier elektrische auto’s van het Meerjaren Investeringsplan 2014-2018
aan te houden.
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