
AMENDEMENT

Voorstel: BV04 Programmabegroting 2019 – 2022

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op 1, 8 en 15 november 2018

Onderwerp: Doorgang compensatie leges paspoorten en id-kaarten

constaterende dat:
 de gemeente Ede op 9 juli 2015 besloot de precariobelasting te gaan heffen;
 de gemeenteraad van Ede, per amendement, op deze datum  uitgesproken heeft dat het 

wenselijk is 25% van de opbrengsten van deze precariobelasting aan te wenden voor 
compenserende lastenverlichting ;

 de raad op 6 juli 2017 met algemene stemmen een amendement heeft aangenomen waarin 
deze compensatie vormgegeven wordt door de leges van paspoorten en id-kaarten met € 25 
per stuk te verlagen;

 het college in de Programmabegroting 2019-2022 nu voorstelt om deze compenserende 
maatregel terug te draaien;

 de gemeente reeds enkele jaren deze precariobelasting heft en de opbrengsten van deze 
belasting stort  in het Impuls Investeringsfonds Ede; 

overwegende dat:
 het nog steeds wenselijk is om Edese inwoners te compenseren voor een eventuele 

lastenverhoging als gevolg van de precariobelasting;
 het intrekken van een lastenverlichting twee maanden voor de start1, terwijl de raad tot drie 

keer toe tot deze lastenverlichting heeft besloten, ongewenst en in strijd is met het zijn van 
een betrouwbare overheid/gemeente;

besluit: 
aan beslispunt 1. van het raadsbesluit  de onderstaande beslispunten toe te voegen: 

 de leges van de paspoorten en id-kaarten gedurende de periode 2019 t/m 2028 met € 25 te 
verlagen;

 de gederfde opbrengsten en uitvoeringskosten als gevolg van deze verlaging te dekken door 
(zie ook bijlage):

o de reeds gereserveerde middelen voor lastenverlichting (€ 750.000) in 2018 niet vrij 

te laten vallen;
o de verwachte uitvoeringskosten (€ 70.000,- p/j) van 2021 t/m 2028 te dekken uit het 

bestaande budget;
o voor de veranderopgave binnen Malkander geen extra middelen, € 215.000,-, 

beschikbaar te stellen (betreft jaarschijf 2019);
o de situatie rond de Japanse Duizendknoop na twee jaar te evalueren in plaats van na

drie jaar, waardoor een incidenteel bedrag van € 280.000 vrijvalt (betreft jaarschijf 
2021);

o de stelpost Decentralisaties en maatregelen regeerakkoord over 2019 van € 250.000 

te laten vrijvallen;
o de indexatie van de OZB in 2022 wel toe te passen (dit levert vanaf 2022 een 

structureel voordeel op van € 450.000,-);

 
en gaat over tot de orde van de dag.

1 Zie ook het amendement van 7 november 2017 over het uitstellen lastenverlichting id-kaarten en paspoorten.



Stephan Neijenhuis Nico vd Poel
D66 SGP

                                                          

Bijlage:

Dekkingspakket 1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 5.205.000€    

OZB-verlaging onder de streep zetten 450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     3.150.000€    

Uitvoering na tw ee jaar uit bestaande budget 70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       560.000€       

Reserve lastenverlichting 750.000€     750.000€       

Malkander veranderopgave uit subsidie 215.000€     215.000€       

JDK na 2 jaar evalueren 280.000€     280.000€       

Vrijval stelpost decentralisaties & 

bestuursakkoord 250.000€     250.000€       

Effect korting + dekking op reserve 750.000€     115.000€     -337.500€   12.500€       207.500€     232.500€     -155.000€   -155.000€   -180.000€   -167.500€   -105.000€   



  

AMENDEMENT

Voorstel: BV04 Programmabegroting 2019 – 2022

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op 1, 8 en 15 november 2018

Onderwerp: Doorgang compensatie leges paspoorten en id-kaarten

constaterende dat:
 de gemeente Ede op 9 juli 2015 besloot de precariobelasting te gaan heffen;
 de gemeenteraad van Ede, per amendement, op deze datum  uitgesproken heeft dat het 

wenselijk is 25% van de opbrengsten van deze precariobelasting aan te wenden voor 
compenserende lastenverlichting ;

 de raad op 6 juli 2017 met algemene stemmen een amendement heeft aangenomen waarin 
deze compensatie vormgegeven wordt door de leges van paspoorten en id-kaarten met € 25 
per stuk te verlagen;

 het college in de Programmabegroting 2019-2022 nu voorstelt om deze compenserende 
maatregel terug te draaien;

 de gemeente reeds enkele jaren deze precariobelasting heft en de opbrengsten van deze 
belasting stort  in het Impuls Investeringsfonds Ede;

 het college voorstel om in 2019  uit het fonds € 4,5 miljoen te besteden aan Food, landbouw, 
WFC, duurzaamheid en natuur;  

overwegende dat:
 het nog steeds wenselijk is om Edese inwoners te compenseren voor een eventuele 

lastenverhoging als gevolg van de precariobelasting;
 het intrekken van een lastenverlichting twee maanden voor de start, terwijl de raad tot drie 

keer toe tot deze lastenverlichting heeft besloten , ongewenst is en in strijd is met het zijn van 
een betrouwbare overheid/gemeente;

besluit:
aan beslispunt 1. van het raadsbesluit de onderstaande beslispunten toe te voegen (zie ook de 
bijlage): 

 de leges van de paspoorten en id-kaarten gedurende de periode 2019 t/m 2028 met € 25 te 
verlagen;

 de gederfde opbrengsten en uitvoeringskosten als gevolg van deze verlaging te dekken door:
o de in totaal aangevraagde middelen voor het jaar 2019 van het Investeringsfonds 

Impuls Ede met 10% te verlagen en deze korting gelijkmatig over de speerpunten 
neer te laten slaan en de vrijvallende middelen van € 450.000,- toe te voegen aan de 
reserve lastenverlichting burgers;

o de dotatie aan het Investeringsfonds in 2020 en 20211 met 10% te verlagen en de 

vrijvallende middelen van € 480.000 per jaar toe te voegen aan de reserve 
lastenverlichting burgers;

o de verwachte uitvoeringskosten (€ 70.000,- p/j) gedurende de periode 2021 t/m 

20208 te dekken uit het bestaande budget;
o de indexatie van de OZB in 2022 wel toe te passen (dit levert vanaf 2022 een 

structureel voordeel op van € 450.000,-);

 
en gaat over tot de orde van de dag.

1 Zie het overzicht incidentele baten en lasten op blz. 139 van de Programmabegroting 2019-2022.



Stephan Neijenhuis
D66

                                                          

Bijlage

Dekkingspakket 2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 5.120.000€    

OZB-verlaging onder de streep zetten 450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     450.000€     3.150.000€    

Uitvoering alleen eerste tw ee jaar 70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       70.000€       560.000€       

Investeringsfonds 10% kaasschaaf op 

speerpunten 2019/dotaties 450.000€     480.000€     480.000€     1.410.000€    

Effect korting + dekking op reserve -€            100.000€     142.500€     212.500€     207.500€     232.500€     -155.000€   -155.000€   -180.000€   -167.500€   -105.000€   



  

AMENDEMENT

Voorstel: BV04 Programmabegroting 2019 – 2022

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op 1, 8 en 15 november 2018

Onderwerp: Doorgang compensatie leges paspoorten en id-kaarten

constaterende dat:
 de gemeente Ede op 9 juli 2015 besloot de precariobelasting te gaan heffen;
 de gemeenteraad van Ede, per amendement, op deze datum  uitgesproken heeft dat het 

wenselijk is 25% van de opbrengsten van deze precariobelasting aan te wenden voor 
compenserende lastenverlichting ;

 de raad op 6 juli 2017 met algemene stemmen een amendement heeft aangenomen waarin 
deze compensatie vormgegeven wordt door de leges van paspoorten en id-kaarten met € 25 
per stuk te verlagen;

 het College in de Programmabegroting 2019-2022 nu voorstelt om deze compenserende 
maatregel terug te draaien;

 de gemeente reeds enkele jaren deze precariobelasting heft en de opbrengsten van deze 
belasting stort  in het Impuls Investeringsfonds Ede;

 op 1 november jl. bekend is geworden dat het Rijk de gemeente Ede voor € 3,3 miljoen 
compenseert voor de tekorten in het Sociaal Domein, waardoor er minder onttrekkingen uit de
algemene reserve nodig zijn;

overwegende dat:
 het nog steeds wenselijk is om Edese inwoners te compenseren voor een eventuele 

lastenverhoging als gevolg van de precariobelasting;
 het intrekken van een lastenverlichting twee maanden voor de start1, terwijl de raad tot drie 

keer toe tot deze lastenverlichting heeft besloten, ongewenst en in strijd is met het zijn van 
een betrouwbare overheid/gemeente;

1 Zie ook het amendement van 7 november 2017 over het uitstellen lastenverlichting id-kaarten en paspoorten.



besluit: 
aan beslispunt 1. van het raadsbesluit  de onderstaande beslispunten toe te voegen: 

 de leges van de paspoorten en id-kaarten gedurende de periode 2019 t/m 2028 met € 25 te 
verlagen;

 de gederfde opbrengsten en uitvoeringskosten als gevolg van deze verlaging te dekken door 
(zie ook bijlage):

o de reeds gereserveerde middelen voor lastenverlichting (€ 750.000) in 2018 niet vrij 

te laten vallen;
o de verwachte uitvoeringskosten (€ 70.000,- p/j) van 2021 t/m 2028 te dekken uit het 

bestaande budget;
o voor de veranderopgave binnen Malkander geen extra middelen, € 215.000,-, 

beschikbaar te stellen (betreft jaarschijf 2019);
o de eerder geplande stortingen in de reserve lastenverlichting van € 1.500.000 in 2019

en 2020 toch doorgang te laten vinden; 
o de stelpost Decentralisaties en maatregelen regeerakkoord over 2019 van € 250.000 

te laten vrijvallen;
o de dotatie aan het Investeringsfonds Impuls in 2021 met 5% (€ 240.000) te verlagen;

 
en gaat over tot de orde van de dag.
Stephan Neijenhuis
D66

                                                          

Bijlage:



Motie

Agendapunt: BV04. Programmabegroting 2019-2022

Onderwerp: Energietransitie met maximale snelheid

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 1, 8 en 15 november 2018,

constaterende dat:
 het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn nieuwste rapportage van 7 

oktober jl. aangeeft dat het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 graad grote voordelen
heeft, maar ook vraagt om een grotere ambitie dan is afgesproken in het klimaatakkoord van 
Parijs 1;

 de Nederlandse regering inmiddels een nationale emissiedoelstelling hanteert van 20% 
reductie in 2020, 49% reductie in 2030, en 95% reductie in 2050;

 de gemeente Ede tot op heden de doelstelling hanteert om in 2050 energieneutraal te zijn;
 in het bestuursakkoord diverse stappen worden afgesproken om de energietransitie vorm te 

geven, waarbij aangegeven wordt dat nationale en provinciale doelstellingen overgenomen 
zullen worden;

overwegende dat:
 Ede als grote gemeente (qua inwoners, oppervlakte en bedrijvigheid) en lid van de G30 veel 

mogelijkheden heeft om de energietransitie voortvarend ter hand te nemen;
 Ede met verschillende vormen van hernieuwbare energie al ervaring heeft opgedaan 

(biomassa, windmolens, zonnepanelen) 
 verschillende vormen van hernieuwbare energie al worden onderzocht (geothermie) in Ede. 

Zij het (deels) dankzij initiatieven van derden;
 Ede een voorbeeldfunctie kan vervullen binnen Nederland;
 de ambities voor de korte (2020) en middellange termijn (2030) nog niet voldoende concreet 

en meetbaar zijn gemaakt;
 snelheid bij het beperken van uitstoot van broeikasgassen van groot belang is.

Hoe eerder CO2 bespaard wordt, hoe langer het positieve effect;

verzoekt het college om: 
 in haar doelstellingen ten minste aan te sluiten bij de landelijke doelstelling voor 2020 en 

2030;
 te onderzoeken welke kosten zijn gemoeid met het versnellen van de doelstelling tot 

verschillende niveaus, waaronder de scenario’s 60%, 80% en 100% energieneutraliteit in 
2030; 

 op basis van de uitkomsten een voorstel te doen voor een optimaal pakket van maatregelen 
en deze uiterlijk voor de zomer 2019 aan de raad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

 
Naam en ondertekening

Stephan Neijenhuis Harry van Huijstee
D66 PvdA

1 https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/ipcc-rapport-over-opwarming-van-de-aarde-tot-1-5-c 

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/ipcc-rapport-over-opwarming-van-de-aarde-tot-1-5-c


AMENDEMENT

Voorstel: BV04 Programmabegroting 2019-2022

Onderwerp: Schrappen bezuiniging Edese sport- en cultuurverenigingen

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 1 en 15 november 2018

constaterende dat:
 het college van B en W in de Programmabegroting als maatregel heeft opgenomen dat er 

geen prijscompensatie wordt toegepast (zie tabel op blz. 17 en tekst op blz. 18); 
 deze maatregel in totaal € 750.000,- oplevert
 deze maatregel voor een groot deel, te weten € 275.000,- (zie mail d.d. 31/10/2018 met 

beantwoording technische vragen D66) wordt verhaald op sport- en cultuurverenigingen in 
Ede;

overwegende dat:
 sport- en cultuurverenigingen een belangrijke rol vervullen in de Edese samenleving;
 veel van deze verenigingen financieel onder druk staan en deze prijscompensatie hard nodig 

hebben, aangezien hun lonen en/of prijzen wel stijgen in het aankomende jaar;
 het niet wenselijk is dat de gemeente Ede bezuinigt op deze verenigingen waarmee hun 

financiële situatie zal verslechteren;

voorts overwegende dat:
 de gemeenteraad slechts beperkt geïnformeerd is over de aangevraagde middelen van € 2 

miljoen structureel (ingroei € 1,7 miljoen in 2019 en € 1,85 miljoen in 2020) ten behoeve van 
de bedrijfsvoering;

 de noodzakelijkheid van deze intensivering niet voldoende is aangetoond;

Besluit aan beslispunt 1 een nieuw artikel toe te voegen: 

 bij het niet toepassen van de prijscompensatie een uitzondering te maken voor sport- en 
cultuurverenigingen;

 de wegvallende besparing van € 275.000,- per jaar te dekken door een zelfde bedrag in 
mindering te brengen op het begrote bedrag voor de bedrijfsvoering;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening

Stephan Neijenhuis Harry van Huijstee Raşit Görgülü
D66 PvdA DKE



AMENDEMENT

Voorstel: BV04 Programmabegroting 2019 – 2022

Onderwerp: Zeker stellen investeringen nieuwe projecten Onderwijshuisvesting

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 1 en 15 november 2018

constaterende dat:
 het college van B en W in de Programmabegroting nieuwe investeringen in 

onderwijshuisvesting “onder de streep” heeft geplaatst, waardoor deze investeringen alleen 
doorgang zullen vinden als er ruimte gevonden wordt binnen de bestaande budgetten (nieuw 
voor oud; zie tabel op blz. 19: jaren 2020, 2021 en 2022, voor een totaalbedrag van 
€ 245.000,-); 

 deze investeringen volgen uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018 dat op 
22 februari en 8 maart 2018 door de gemeenteraad is bediscussieerd in respectievelijk een 
Oordeelvormende en Besluitvormende vergadering; 

overwegende dat:
 de gemeenteraad van mening is dat sociale voorzieningen, zoals adequate 

onderwijshuisvesting, van belang zijn voor het vestigingsklimaat van Ede; 
 het niet wenselijk is dat investeringen in onderwijshuisvesting op losse schroeven komen te 

staan, met het oog op het nut van deze investeringen en de onzekerheid bij de betreffende 
scholen als gevolg hiervan;

besluit aan beslispunt 1 een nieuw artikel toe te voegen: 

 de benodigde middelen (voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een totaalbedrag van € 245.000,-)
toe te voegen aan de productgroep ‘onderwijshuisvesting’ om de genoemde nieuwe projecten
(toch) mogelijk te maken;

 deze uitgaven te dekken door het budget voor Citymarketing met eenzelfde bedrag te 
verlagen en het schrappen van deze verlaging op te nemen als “voorstel onder de streep”;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening

Stephan Neijenhuis Harry van Huijstee Nico vd Poel Raşit Görgülü
D66 PvdA SGP DKE



AMENDEMENT

Voorstel: BV04 Programmabegroting 2019-2022

Onderwerp: ambitie erfgoed naar HOOG

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 1 en 15 november 2018,

constaterende dat:
 in de erfgoednota “Erfgoed maakt Ede” een goed beeld wordt gegeven van de mogelijke inzet

van erfgoed in drie ambitieniveaus (basis, midden, hoog);
 erfgoed een belangrijk onderdeel vormt van het bestuursakkoord, waarbij tevens de expliciete

wens is uitgesproken om het jonge erfgoed (1965-1985) in kaart te brengen;
 het college van B en W in de programmabegroting 2019-2022 als ambitieniveau voor het 

erfgoedbeleid uitgaat van BASIS (zie blz. 11);

overwegende dat:
 het belangrijk is om waar het gaat om erfgoed de Edese bevolking en vooral jongeren te 

betrekken, zodat zij een binding krijgen met de gemeente;
 het in kaart brengen van jong erfgoed en veel projecten met betrekking tot presentatie en 

ontsluiting van erfgoed vallen onder het ambitieniveau HOOG;

besluit aan beslispunt 1 een nieuw artikel toe te voegen: 
 ten aanzien van het erfgoedbeleid de ambitie ‘Hoog’ te hanteren in plaats van de ambitie 

‘Basis’;
 de meerkosten van het hanteren van deze ambitie, te weten € 232.500,- incidenteel (midden 

en hoog bij elkaar opgeteld onder aftrek van enkele taken uit deze scenario’s die al in het 
pakket van de Programmabegroting zijn opgenomen), te financieren door van het onbestede 
bedrag van het Impuls Investeringsfonds over 2018 een even groot deel (€ 232.500,-) niet 
terug te storten in het Impuls Investeringsfonds;

en gaat over tot de orde van de dag.

 
Ondertekening en naam

Stephan Neijenhuis             Nico van der Poel         Ruben van Druiten
D66                                      SGP                              Burgerbelangen



Motie

Agendapunt: Programmabegroting 2019-2022
Onderwerp: Adviesaanvraag Jongerenraad

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 1, 8 en 15 november 2018,

constaterende dat:
 in de Programmabegroting forse tekorten verwacht worden in de Jeugdzorg;
 het college voorstelt deze tekorten te verminderen door met maatregelen de groei van de 

zorguitgaven te beheersen; 

overwegende dat:
 de voorgestelde maatregelen ingrijpende effecten kunnen hebben op de zorg voor veel 

jongeren;
 het wenselijk is om jongeren zelf te betrekken bij deze opgave, zodat de effecten van beleid 

op jongeren inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor de gemeenteraad;
 de blik van jongeren kan helpen bij het ontdekken van knelpunten of aanknopingspunten voor

beleid, wat waardevol kan zijn voor de besluitvorming van de gemeenteraad;

verzoekt het college het volgende aan de Jongerenraad voor te leggen: 
 in gesprek te gaan met jongeren en betrokken partijen over de huidige situatie in de 

jeugdzorg en de geplande maatregelen in de komende jaren;
 op basis van deze gesprekken tot een advies te komen aan de gemeenteraad en het college 

over de impact van de maatregelen op jongeren, mogelijke knelpunten of aanknopingspunten 
voor beleid;

en gaat over tot de orde van de dag.
 

 Naam en ondertekening

Stephan Neijenhuis Harry van Huijstee
D66 PvdA


