te

A.03

1. -'-'-f an
i
eo
Twve n te
e.,

Wijziging inzet reserve Vitens

Datum

4 november 2019

en

Onderwerp

Registratienummer 4562

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 4 november 2019

orp

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
wordt door ondergetekenden voorgesteld het volgende amendement aan te nemen
De inzet van de reserve Vitens zoals genoemd op pagina 14 van de
programmabegroting 2020 als volgt te wijzigen:
1
2
3
4
5

Plan verkeerssituatie Markelo
Agenda digitalisering
Agenda biodiversiteit
Agenda herstructurering openbare ruimte
Frictiebudget taakstelling subsidies

€ 0 in plaats van €250.000
€ 600.000 in plaats van C 1.300.000
Geen wijziging C 1.000.000
€ 500.000 in plaats van C 1.150.000
€ 200.000 in plaats van €600.000

Aan de tabel een rij toe te voegen die als volgt luidt
Duurzaamheid Hof van Twente
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€ 2.000.000

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
In de oorspronkelijk motie Vitens (9 november 2018) wordt de reserve geheel bestemd
voor een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Duurzaamheid Hof van Twente". In
de motie van 9 juli 2019 wordt het College verzocht te overwegen de middelen voor
Duurzaamheid Hof van Twente op een andere manier aan te trekken. Het structureren
van inkomsten door duuurzaamheidsinvesteringen blijkt niet haalbaar (pag. 4
programmabegroting). Daarom is het nodig de besteding van de Vitens gelden aan te
passen, zodat alsnog budget overblijft voor "Duurzaamheid Hof van Twente".

Toelichting per punt:

1. Past niet bij doelstelling duurzaamheid. In de coalitievisie is gesteld dat nieuw
beleid kan worden gefinancierd uit een positief saldo bij de jaarrekening. Kan
dus bij het vaststellen van de jaarrekening 2019, zeker nu is bepaald dat de
werkzaamheden pas in 2022 / 2023 worden uitgevoerd.
2. Agenda digitalisering: past niet bij doelstelling duurzaamheid. Ligt geen
onderbouwd plan onder. Eerst starten met (ongeveer) de helft, plan voorleggen
aan de raad. Verder ook zoeken naar creatieve oplossingen, die mogelijk
minder geld kosten, zoals bijvoorbeeld de app van de gemeente Zaanstad, die
ook voor andere gemeenten beschikbaar is, waardoor minder mensen nodig
zijn om hetzelfde werk te doen.
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3. Agenda biodiversiteit: geen wijziging bedrag.
4. Agenda herstructurering: past niet bij doelstelling duurzaamheid. Starten met
(ongeveer)de helft van het oorspronkelijk budget, alleen te besteden aan
maatregelen, die met de klimaatverandering hebben te maken / aansluiten op
programma biodiversiteit. Voor aanvang graag plan voorleggen aan de raad.
5. Frictiebudget taakstelling subsidies kan omlaag, als de septembercirculaire
wordt meegenomen in de begroting (bij de le Berap)

H. Kalter

H. Rohaan

D66

SP

GemeenteBelangen

GroenLinks

ve

A. Olde Reuver of Briel

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente d.d. 4 november 2019.
De raad van Hof van Twente,
De griffier (plv.),

de voorzitter,

H.M. Meerman

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel
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