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Raadsvoorstelnummer: 2018-030

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 04

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

Onderwerp: Jaarstukken 2017 - Resultaatbestemming. Voorstel teruggave overschot
economische crisis aan inwoners
De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
-

-

-

-

Overwegende dat
De nieuwe coalitie in lijn met het vorige college 1 miljoen euro terug wil geven aan inwoners
van Houten, als overschot van de bestemmingsreserve economische crisis
Dit omgerekend gaat om 50 euro per jaar per huishouden (1.000.000 euro gedeeld door
20.000 huishoudens)

Van mening dat
Dit geld zo rechtstreeks mogelijk bij Houtense inwoners terecht dient te komen
Het wenselijk is dat dit zoveel mogelijk gaat in de vorm van een uit te geven bedrag en niet
indirect via belastingen
Het bovendien wenselijk is om te zorgen voor zoveel mogelijk keuzevrijheid bij het besteden
van het bedrag
Hiermee tegelijkertijd de Houtense lokale economie gestimuleerd kan worden

Verzoekt het college
-

-

De mogelijkheid te onderzoeken hoe het overschot op een zodanige wijze kan worden
teruggegeven aan inwoners zodat het als een concreet uit te geven bedrag besteed wordt in
de lokale Houtense economie.
Hierover in overleg te gaan met Ondernemend Houten
En de raad over de uitkomst hiervan te informeren vóór de begrotingsbehandeling 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
De crisisreserve is een aantal jaar geleden ingericht als extra buffer in zware economische tijden. De reserve is
gevormd vanuit belastinggeld: geld van Houtenaren. Nu blijkt dat de crisisreserve niet volledig aangesproken
behoefde te worden, is het volledig terecht dat het overschot weer teruggaat naar onze inwoners. De meest
eenvoudige manier is door een korting te geven op één van de belastingen. Dat is echtereen weinig creatieve en
niet concreet voelbare manier. Het verdient de voorkeur het overschot juist op zo ’n manier terug te geven zodat
het ook ervaren wordt als een tastbare teruggave. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan tegoedbonnen of
-munten. In totaal gaat het om 50 euro per huishouden. Natuurlijk is dit iets minder eenvoudig uit te voeren en zijn
er uitvoeringskosten. Het loont de moeite dit uit te zoeken en een slim en creatief voorstel te bedenken. Dan
ontstaat er een win-win situatie, een tastbare teruggave die besteed wordt in de lokale Houtense economie. Over
dit voorstel is verkennend overleg geweest met platform Ondernemend Houten, dat bereid is in overleg te gaan
met het college om te onderzoeken of en hoe deze teruggave vormgegeven kan worden.
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