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Raadsvoorstelnummer: 2018 - 030
(agendapunt nr/ voorstel nr. op agenda raad)
Onderwerp: Jaarstukken - resultaatbestemming

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 28 juni 2018

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 5 te wijzigen naar:
Het saldo (C 1.793.744) van de bestemmingsreserve economische crisis als volgt te bestemmen:
a. Teruggaaf aan de inwoners van C 1.000.000, gelijk te verdelen over 2019 en 2020. De
teruggave wordt per huishouden verrekend via de jaarlijkse aanslag van de gemeentelijke
belastingen.
b. Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur en sturing C 200.000
c. Restant reserve naar algemene beklemde reserve C 593.744
Beslispunt 6 toevoegen:
De bestemmingsreserve economische crisis in 2020 op te heffen.

Toelichting:
De afgelopen járen is er als gevolg van de economische crisis fors bezuinigd in Houten. Vrijwel alle
inwoners van de gemeente Houten kregen hier op de een of andere manier mee te maken. Gedurende
deze periode werd een bestemmingsreserve gebruikt als financiële buffer. Begrote tekorten en
jaarrekeningresultaten werden in deze bestemmingsreserve ‘economische crisis’ met elkaar verrekend
zodat toch iedere keer een (incidenteel) sluitende begroting gepresenteerd kon worden.
Omdat de economische crisis nu achter ons ligt wordt de bestemmingsreserve opgeheven en gaat het
positieve saldo naar de algemene beklemde reserve. De indieners van het amendement zijn van
mening dat een substantieel deel van het positieve saldo van de reserve terug gegeven moet worden
aan de inwoners van de gemeente. Deze hebben immers een grote bijdrage geleverd om de
gemeente door de crisis te helpen; nu er geld over is, is het niet meer dan logisch dat dit wordt
teruggegeven.
Zoals ook in het coalitieakkoord beschreven staat wordt voorgesteld om de teruggave gelijkelijk
verdeeld over 2019 en 2020 plaats te laten vinden. Door het bedrag in twee jaar terug te geven
worden de lokale lasten in de eerste helft van de collegeperiode met incidenteel geld verlaagd. We
onderzoeken of aansluitend,^ranaf halverwege deze bestuursperiode (in 2020), maatregelen mogelijk
zijn om de lasten van onze inwor
te verlagen.
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