
 

 
Amendement  

 
 
Agendapunt   :   4, Begroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2021 
Registratie nr. :  20171107 4 A1 
Onderwerp:  Vitens compensatie 
 
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 7 november 2017 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
De beslispunten 1 en 3 als volgt (vetgedrukt) te wijzigen: 
  
1. vaststellen van de programmabegroting 2018 & meerjarenbegroting 2019-2021 waarbij 
de volgende wijzigingen worden aangebracht:  
 
Op pagina 7 en pagina 64, in Programma 5: 

- Toevoegen regel: ‘Lagere toevoeging aan het Investeringsfonds’ -250.000 (2018 
t/m 2021). 

- Toevoegen regel: ‘Algemene heffingskorting 25 per huishouden’, +250.000 (2018 
t/m 2021). 

- Deze drie wijzigingen tezamen hebben geen invloed op de begrotingssaldo’s. 
 
Op pagina 66, in de tabel Baten en Lasten: 

- Onder ‘Lokale belastingen’ een regel toevoegen: ‘Algemene heffingskorting 25 
euro per huishouden’, met in de kolom lasten 250 duizend (2018 t/m 2021). 

- Wijzigen regel ‘BR Investeringsfonds Stedin gelden’: de toevoeging in elk van de 
jaren 2018 t/m 2021 verlagen met 250.000, dat wordt dus: 2018: 469 duizend, 
2019: 504 duizend, 2020: 504 duizend, 2021: 504 duizend.  

- Subtotalen overeenkomend aanpassen 
- Deze drie wijzigingen hebben tezamen geen invloed op het ‘Geraamde resultaat’. 

 
Op pagina 134, in de tabel ‘Geraamde inkomsten en uitgaven lokale belastingen’: 

- Toevoegen: ‘Algemene heffingskorting 25 euro per huishouden’, met in de kolom 
lasten 250 duizend (2018 t/m 2021). 

- Totaalraming overeenkomstig aanpassen, deze twee wijzigingen leiden tezamen 
tot een saldo dat 250 duizend lager is (2018 t/m 2021). 

 
 
 
 



3. vaststellen van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves (bijlage 3.2) met de 
volgende wijzigingen: 
 
Op pagina 138, in de tabel Reserves: 

- Item ‘BR Investeringsfonds Stedin gelden’: de toevoeging in elk van de jaren 
2018 t/m 2021 verlagen met 250.000, dat wordt dus: 2018: 468.838, 2019: 
503.838, 2020: 503.838, 2021: 503.838. Eindsaldo 31-12-2021 wordt dan: 
741.028. 

- De totalen ‘Bestemmingsreserves’ overeenkomend aanpassen; deze wijziging 
leidt tot een totaal van 9.008.325 op 31-12-2021, 1.000.000 minder dan voor dit 
amendement. 

 
Rijk van Geijtenbeek, D66 
Gerard Migchels, CDA 
 

Toelichting: 
Op 13 december 2016 heeft de Raad unaniem een D66-motie aangenomen met de strekking 
dat de precarioheffing bij Vitens tot een ongewenste en onverwacht hoge doorberekening 
zorgde, en dat lastenverlichting via lagere doorberekening voorrang had op OZB-verlaging. 
 
Bij de behandeling van de Kadernota 2018 bleek dat het college geen kans zag om het tarief 
voor Vitens te verlagen zonder ook het tarief voor Stedin te verlagen. Daarom riepen de 
oppositiepartijen op 4 juli 2017 bij motie op, om de lastenverzwaring als gevolg van de 
precario van 2018 tot en met 2021 op andere wijze te compenseren. Bij voorkeur door een 
vast bedrag in korting te brengen op de OZB per huishouden (zoals in het verleden een vast 
bedrag aan korting op de OZB werd gegeven per huishouden, de zogenaamde ‘Zalmsnip’). 
Bedoeld werd overigens de jaarlijkse nota die alle huishoudens in onze gemeente krijgen, 
aangezien huurders wel worden aangeslagen voor Afvalstoffenheffing en Rioolheffing, is het 
ook voor hen mogelijk om deze korting direct te ontvangen. 
 
Deze laatste motie werd helaas verworpen door de collegepartijen. In plaats daarvan komt het 
college met een kleine lastenverlichting, door de inflatiecorrectie op de OZB achterwege te 
laten (dus alleen voor mensen die OZB betalen). 
 
Volgens D66 moet de motie van december 2016 echter wel een gevolg krijgen waar alle 
inwoners van onze gemeente wat van merken. Daarom dit amendement, waarbij een 
algemene heffingskorting wordt ingevoerd in de resterende jaren waarin precario op 
ondergrondse leidingen nog zal worden geheven: 25 euro per huishouden per jaar, van 2018 
tot en met 2021. Dit kost ongeveer 250.000 euro per jaar. 
 
De dekking voor deze kosten halen we uit: 

• Het jaarlijks 250.000 minder toevoegen aan de Bestemmingsreserve Investeringsfonds 
Stedin. In totaal betekent dit, dat er na 4 jaar 1.000.000 minder in deze reserve zit. 
Volgens D66 is dit een verantwoorde keuze, en laten we zo aan onze inwoners zien 
dat we daden toevoegen aan onze woorden.  

Hieronder een tabel met de financiële gevolgen, iets overzichtelijker dan de tekst van het 
amendement maar met exact dezelfde inhoud: 

 



2018 2019 2020 2021 

Wijzigingen amendement: 

 Minder toevoegen aan BR Investeringsfonds -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 

Vier jaar heffingskorting 25 euro per huishouden 250.000 250.000 250.000 250.000 

Netto-effect op het begrotingssaldo 0 0 0 0 

 Verloop BR Investeringsfonds Stedin gelden 

 Oorspronkelijke jaarlijkse toevoeging 718.838 753.838 753.838 753.838 

Onttrekking tbv Brede School De Heul 

 

-3.500.000 

Amendement: Minder toevoeging -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 

Jaarlijkse toevoeging na amendement 468.838 503.838 503.838 -2.996.162 

 Stand BR Investeringsfonds Stedin gelden 

 Stand per 31-12 oorspronkelijk 2.979.514 3.733.352 4.487.190 1.741.028 

Stand per 31-12 na amendement 2.729.514 3.233.352 3.737.190 741.028 

Verschil 250.000 500.000 750.000 1.000.000 

 
 

 


