
 

 

Amendement 

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op donderdag 
24  september 2020, m.b.t. agendapunt 5 Reserve (fonds) Wonen en infra (301256) 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In het voorgestelde besluit, luidende:
1. Een reserve (fonds) ‘Wonen en infra’ in te stellen en hiervoor de bestaande reserve 

MIPI (Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur) te gebruiken door deze te 
hernoemen;

2. Dit fonds, bij de jaarlijkse vaststelling van het Meerjarenperspectief 
grondexploitaties, te vullen met de positieve saldi en winstnemingen uit grond- en 
facilitaire exploitaties;

3. Dit fonds (reserve) te benutten voor doeleinden en maatregelen genoemd in het 
Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur (MIPI) en het realiseren van 
gebiedsontwikkelingen.

het tweede beslispunt te wijzigen in:  
“2 De wijze waarop het fonds wordt gevuld, door zoals het college voorstelt het al dan niet 
bij de jaarlijkse vaststelling van het Meerjarenperspectief grondexploitaties te vullen met de 
positieve saldi en winstneming uit grond- en facilitaire exploitaties, te betrekken bij de 
integrale afwegingen tijdens de strategische heroriëntatie, waarbij ook andere 
voedingsbronnen en het omgaan met eventuele negatieve saldi worden besproken, en pas 
daarna (uiterlijk bij de kadernota 2022) hier een besluit over te nemen.”

Toelichting: 
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zit midden in het proces van strategische 
heroriëntatie. Het voorstel van het college over ‘automatisch vullen’ van het ingestelde 
fonds legt een groot deel van de besteding van de financiële mogelijkheden (lees: het 
toekomstige spaargeld) vast, is daarmee expliciet en alleen voor ‘Wonen en infra’ 
beschikbaar en niet meer voor andere beleidsterreinen. Uitgangspunt is: Bij de jaarlijkse 
vaststelling van het Meerjarenperspectief grondexploitaties vloeien wat ons betreft in 
beginsel de positieve saldi en winstnemingen, zoals tot nu toe het geval is, naar de algemene 
middelen. Separaat kan middels een integrale afweging besloten worden het ingestelde 
fonds van een noodzakelijke dotatie te voorzien. Wanneer dit amendement wordt 
aangenomen kan bij de strategische heroriëntatie worden afgewogen of afwijken van dit 
uitgangspunt wenselijk is.  
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