GcnuaiW

OmlcwtHtr

RAADSVOORSTEL
19R.00182

Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum:

5 maart 2019

Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont
Portefeuille(s):

Afval Â Reiniging

Contactpersoon: J. van Leeuwen
Tel.nr.:

8211

E-mailadres:

leeuwen.j@woerden.nl

Onderwerp: Beschikbaar stellen investeringskrediet Grondstoffenbeleidsplan

De raad besluit:
V o o r d e implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan gemeente Oudewater 2019-2022 een krediet
beschikbaar te stellen van ^963.200,-, waarvan de dekking van de kapitaallasten is meegenomen in
de begroting van 2020 en verder.
Inleiding:
Op 13 december 2018, heeft uw raad ingestemd met het Grondstoffenbeleidsplan gemeente
Oudewater 2019-2022. Het benodigde investeringskrediet kon bij de begrotingsbehandeling van
november 2018 nog niet expliciet worden opgenomen. Dit voorstel voorziet hierin.
De b e v o e g d h e i d v a n de r a a d komt v o o r t uit de v o l g e n d e w e t - e n / o f
regelgeving:
Artikel 192, eerste lid, van de gemeentewet
Beoogd effect:
De financiële sturing door de raad faciliteren door voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen
een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan uw raad voor te leggen.
Argumenten:
Investeren is noodzakelijk om het grondstoffenbeleidsplan ten uitvoer te brengen
Het grondstoffenbeleidsplan voorziet in een investering van C1.000.000,-. Van deze investeringen is
C790.000.- noodzakelijk voor het vervangen van de bestaande minicontainers en
verzamelcontainers en aanverwante kosten. De resterende ë210.000 is bestemd voor maatregelen
die specifiek betrekking hadden op de keuze voor 'Diftar teruggave'.
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Inmiddels is begonnen met de voorbereidingen voorde implementatie van het
grondstoffenbeleidsplan en zijn de ramingen verder uitgewerkt. De benodigde investeringen worden
geraamd op 6963.200,Kanttekeningen:

Financiën:
De benodigde investeringen worden geraamd op 6963.200,-. Deze investeringen worden in 2019
gedaan en vanaf 2020 afgeschreven. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar annuïtair
en een rentepercentage van 1,5 7o, leidt vanaf 2020 tot een kapitaallast van ca. 673.000,-. Deze
kapitaallasten kunnen binnen de vastgestelde financiële kaders worden gedekt.
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Uitvoering:

Communicatie:

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Bijlagen:

De indiener:

Het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris

ir. W.J. Tempel
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