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1. Opening met spiegelend raadslid

2. Inspraakronde

3. Vaststellen agenda

4. Lijst ingekomen stukken
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5. RV Programmabegroting 2020-2023

Raadsbesluit:

• De programmabegroting 2020 – 2023 van de algemene dienst 
vast te stellen.
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A.5.1 amendement D66 –
Gefaseerd invoeren verhoging OZB

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met 
de volgende beslispunten:

•  De voorgestelde verhoging van de OZB, gefaseerd over twee jaren in te
    voeren. Zodat de opbrengst van de OZB in 2020 wordt verhoogd met 
    € 290.000 in plaats van € 583.000 (scenario 3) en in 2021 nogmaals 
    met € 290.000.

•  Het hierdoor ontstane tekort op de begroting in 2020 van € 290.000 
    te dekken uit de Algemene reserve.
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A.5.2 amendement D66 – CU-SGP – SP –
Continueren gefaseerd afschaffen hondenbelasting

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met 
de volgende beslispunten:

•  Voor het jaar 2020 de tweede tranche van 10% afschaffing 
    hondenbelasting door te voeren;

•  het hierdoor ontstane tekort van € 20.000 op de begroting in 2020 te 
    dekken door het tariefpercentage van de OZB voor woningen voor dit 
    bedrag te verhogen.
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A.5.3 amendement CU-SGP –SP –
Afvalstoffenheffing

Ondergetekenden stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met de 
volgende beslispunten:

-  De verhoging van de afvalstoffenheffing gefaseerd wordt ingevoerd 
    waardoor in 2020 het dekkingspercentage 90% is van de kosten, in 
    2021 het dekkingspercentage 95% is en in 2022 100%;

-   het huidige vaste bedrag per huishouden per jaar met € 15,- wordt
    verhoogd vanaf 2020 tot en met 2022 (dit is excl. de jaarlijkse 
     indexering).
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A.5.4 amendement CU-SGP –
MFA De Korf

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met 
de volgende beslispunten:

-  de stelpost van € 196.700 per jaar bestemd voor renovatie MFA 
   De Korf voor 2021-2023 op € 0,- wordt gezet.
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A.5.5 amendement Gl-PvdA–
Minder restafval loont: minder kosten

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor paragraaf A onderdeel Tarieven 
2020 als volgt te wijzigen:

Afvalstoffenheffing, vast deel                         € 209

Afvalstoffenheffing, variabel deel:

- inwerptrommel 30 liter                                  € 0,94

- inwerptrommel 60 liter                                  € 1,88

- mini-container 240 liter                                  € 7,52
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M.5.1 motie Partij CU-SGP – D66 – SP –
Prioriteren binnen de ‘Reserve bovenwijkse voorzieningen’

Vraagt het college:

Om uiterlijk in de raadsvergadering van de kaderbrief 2021-2024 de raad 
een voorstel te doen m.b.t. de nieuwe prioritering van de besteding van 
de ‘Reserve Bovenwijkse voorzieningen’ mede op basis van het op te 
stellen mobiliteitsplan (cup 10.4).

en gaat over tot de orde van de dag.
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M.5.2 motie D66 – CU-SGP –
Gebruik van ‘Stevig Ouderschap’ van de GGDrU

Vraagt het college:

-  Om het product ‘Stevig Ouderschap’ af te nemen bij de GGDrU met een
   voorlopig maximum van 10 per jaar en de resultaten hiervan op te 
   nemen in de monitor Sociaal Domein.

-  De totale kosten van maximaal € 16.280 te dekken uit de reguliere
   begroting van preventieve maatregelen voor het Sociaal Domein.

en gaat over tot de orde van de dag.
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6. RV Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020

Raadsbesluit:

1. In te stemmen met de voorliggende Tussentijdse evaluatie Grondstoffen-
    plan 2016-2020 en daarmee de volgende conclusies van het college te 
    onderschrijven:

    a. Het Nieuwe Inzamelen en Diftar dienen te worden gecontinueerd;

    b. Op kleinschalig niveau zijn er mogelijkheden om de resultaten verder te
        verbeteren;

    c. We blijven streven naar 100% kostendekking uit de baten van de   
        afvalstoffenheffing;

    d. We moeten blijvend regie voeren op de voortgang en de sturing van 
        resultaten.
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M.6.1 motie GL-PvdA –
Ja-Ja = minder papier

Verzoekt het college:

1. Zo snel als mogelijk een ja-ja sticker in te voeren voor 
reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen;

2. Een voorstel te doen om verenigingen op een andere manier te 
belonen voor de inzet voor het verminderen van afval en/of het 
scheiden van afval.

En gaat over tot de orde van de dag.
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M.6.2 motie GL-PvdA – CU-SGP –
Sturen op minder afval en nog beter en vaker scheiden

Verzoekt het college:

1.       In het te actualiseren grondstoffenplan, 2021 en verder, aan te
          geven en daarnaast actief en breed te communiceren:

          a. hoe afval nog beter gescheiden kan worden;

          b. hoe afval nog vaker gescheiden kan worden;

          c. hoe het gebruik van grondstoffen verminderd kan worden.

          d. Waarom we afval scheiden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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12. Actualiteiten
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13. Moties vreemd aan de agenda
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Motie vreemd aan de agenda – CU-SGP – GL-PvdA
HOERA: de regionale energiestrategie in gezamenlijkheid

Stelt voor:

1. Het Overleg Energietransitie Regio Amersfoort (HOERA) in te stellen voor de totstandkoming van de 
RES, vanaf heden tot het definitieve RES bod;

2. Dit overleg te laten bestaan uit maximaal 1 lid per fractie per gemeente;

3. Dit overleg geen beslissingsbevoegdheid te laten hebben.

4. Een frequentie voor dit overleg vast te stellen dat goed aansluit op de planning die is gemaakt door het 
regiobureau Amersfoort m.b.t. de RES;

5. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze Regioraad te beleggen bij de griffiers van de regio. 

6. Ook partners, zoals Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe, bij de totstandkoming van de 
RES gelegenheid te geven deel te nemen aan de beraadslagingen.

7. De partners bij de totstandkoming van de RES hiervan op de hoogte te stellen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.
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14. Sluiting
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