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Amendement

gendapunt 8. Financiën Midden-Groningen
ehouden Meedoenfonds door een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing

e raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen op 5 november 2020
ehandelend agendapunt 8 met als onderwerp vaststelling programmabegroting Midden-Groningen
021

rende dat:
-

De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing in de gemeente Midden-Groningen in de
voorstellen van het college opgetrokken wordt tot niet meer dan 80 procent.

-

Het college voorstelt 80.000 euro te bezuinigen op het Meedoenfonds door de
inkomensgrens waaronder inwoners er een beroep op kunnen doen te verlagen van 125
naar 115 procent van het sociaal minimum.
Uit het onlangs gehouden onderzoek naar de armoedeval blijkt dat ook de groep inwoners
met een inkomen tussen 115 en 125 procent van het sociaal minimum in een beroerde
financiële situatie verkeert door het moeten missen van toeslagen.

rwegende dat:
Een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing bezien de lage mate van
kostendekkendheid reëel is.
Die verhoging gerealiseerd kan worden door het variabele deel van de afvalstoffenheffing
te verholen, wat een stimulans betekent voor mensen om meer te doen aan
afvalscheiding.
Schrappen van de bezuiniging op het Meedoenfonds het maatschappelijke wenselijke
gevolg heeft dat een groep inwoners met een laag besteedbaar inkomen beter in staat
gesteld worden deel te nemen aan sportieve- en culturele activiteiten.
luit:
•
•

De voorgestelde bezuiniging op het Meedoenfonds te laten vervallen en te dekken
uit algemene middelen.
De algemene middelen te versterken door het variabele deel van de
afvalstoffenheffing zoveel te verhogen als nodig is om de afvalstoffenheffing voor
een bedrag van 80.000 euro meer kostendekkend te maken.
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amens de fracties van de SP, PvdA en GroenLinks

ans van der Vlist

Thea van der Veen

Mariët Bosman
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Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend, tenzij de voorzitter —met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde —oordeelt, dat met een
mondelinge indiening kan worden volstaan.

