
     
A M E N D E M E N T 

Betreft: Wijziging rekenrente rioolinvesteringen in werkelijke rentekosten.   

De Raad van de Gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2015, 
behandelend punt 6 van de agenda, “Water stroomt”, (vGRP+ 2016-2020) 

Constaterende, 
 dat in het vGRP+ gerekend wordt met een rekenrente 3% voor rioolinvesteringen die 

geactiveerd worden;
 dat de gemeente Renkum voor investeringen zoals investeringen in het rioolstelsel 

tegen een lagere rente kan lenen bij onder andere de Bank Nederlandse Gemeenten;
 dat deze rente op dit moment schommelt rond de 1%; 
 dat in de beantwoorden van vragen uit de commissie bedrijvigheid het College meldt 

dat een verlaging van de rekenrente naar 2% op rioolinvesteringen leidt tot een nadeel, 
t.w.

o Een verlaging van de rekenrente voor rioolinvesteringen naar 2% zou in de 
planperiode een nadeel van jaarlijks ca. € 140.000 inhouden. Hiervoor zou 
alternatieve dekking in de begroting gevonden dienen te worden.

 dat het batig saldo van de rente op rioolinvesteringen wordt ingezet ter dekking van de 
begroting

o Het verlagen van de gehanteerde rekenrente in Water stroomt (vGRP+) zou 
betekenen dat een ‘gat’ in de begroting ontstaat. Dit nadeel ontstaat doordat 
het verschil tussen de naar de investeringen doorbelaste rente en de werkelijk 
rentekosten kleiner wordt. 

 dat op deze wijze gelden van de rioolretributie worden aangewend als dekking voor de 
begroting van de gemeente Renkum;

 dat dit gegeven niet goed aansluit bij het begrip retributie, waarbij geldt dat deze 
middelen alleen mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de retributie wordt 
geheven;

 dat de rioolheffing dit jaar stijgt met 0,29 % en dat dit gegeven afwijkt van het 
coalitieakkoord; 

Overwegende 
 dat het gewenst is om de voorgestelde rekenrente voor rioolinvesteringen beter te 

laten aansluiten bij de werkelijke rentekosten;
 dat hierdoor de rioolretributie naar beneden kan worden bijgesteld;
 dat daarmee eveneens wordt tegemoet gekomen aan de passage over lastendruk in 

het coalitieakkoord;

Gehoord de beraadslagingen,

Besluit het besluit te wijzigen door toevoeging van het hierna genoemde beslispunt: 

 De rekenrente van 3% niet toe te passen op de rioolinvesteringen maar uit te gaan 
van de werkelijke rentekosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA
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