
 

 

AMENDEMENT 

 

7.A.4. 

Datum:  8 november 2016 

 

Betreft:  Raadsvergadering van 8 november 2016 

  Agendapunt nr 7. Begroting 2016-2020 

 

Ondergetekenden, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders van 4 oktober 2016 (/2016bis 

510) m.b.t. Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020; 

 

overwegende dat: 

• Voor het sluitend maken van de begroting 2017 stelt het college voor het rentepercentage 

afval en riolering voor 2017 vast te stellen op het niveau van 2016 (4,45%).  

• Bij de perspectiefnota 2017 de raad akkoord is gegaan met een rentepercentage bij de 

financiering van de activa van riolering en afval van 3,15%. Wegens herberekening is deze 

3,20% geworden. Het voorstel wijkt af van het raadsbesluit Perspectiefnota 2017.  

• Deze handelwijze wijkt ook af van hetgeen beschreven is in de nota investerings- en 

afschrijvingsbeleid. De Raad heeft hierin het volgende bepaald: “Voor bouwgrondexploitaties 

en Afval of riolering wordt gerekend met een afwijkend rentepercentage. Dit percentage 

wordt gebaseerd op de gemiddelde rentevoet over de vreemde financieringsmiddelen. 

Jaarlijks wordt deze berekend.” Voor het jaar 2017 is deze rentevoet berekend op 3,20%. 

• Er geen argumenten zijn die deze afwijking verantwoorden. 

• Voor 2018 is wetgeving in voorbereiding waarbij de rente die mag worden toegerekend niet 

hoger mag zijn dan het gewogen rentepercentage van geldleningen. Dit is in Rhenen 3,2%.  

• De verhoging naar 4,45% eenmalig is (zie punt hiervoor) en is dus incidenteel. 



• De financiële gevolgen voor het niet verhogen van de rente incidenteel zijn en dus gedekt 

kunnen worden uit incidentele baten.  

stelt voor het voorstel als volgt te amenderen: 

4. in te stemmen met de voorstellen om de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-

2020 structureel sluitend te maken (pag 31). Met uitzondering van de rentepercentage afval 

en riolering. Deze worden 3,2 % i.p.v. 4,5%. Deze incidentele last wordt gedekt door middel 

van incidentele baten, als onderdeel van het verwachte positieve resultaat jaarrekening 

2016.  

5. vanaf 2018 af te wijken van de notitie Rente 2016 van de commissie BBV (zie bijlage A: 

uitgangspunten begroting). Voor de rentepercentage afval en riolering wordt ook de 

gewogen gemiddelde rentepercentage gehanteerd.  

en gaat over tot de orde van de dag. 
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