AMENDEMENT op voorgesteld besluit “Kadernota 2021 – 2024”

De tekst van besluitpunt 36a wordt in zijn geheel vervangen door:
36a-1

36a-2
36a-3
36a-4
36a-5

De komende jaren de reguliere jaarlijkse verhoging van de OZB-inkomsten
vanwege areaalvergroting als volgt te willen oormerken:
- 50 Procent van de betreffende verhoging kan gaan dienen als dekking
voor kapitaalslasten vanwege Lelystad Next Level (LNL) investeringen.
- 50 Procent van de betreffende verhoging blijft (als vanouds) beschikbaar
voor de algemene begroting en meerjarenraming.
In de begroting 2021 en meerjarenraming, conform deze systematiek, een bedrag
van € 285.000 structureel te oormerken voor dekking van LNL-investeringen.
Deze systematiek vervolgens jaarlijks toe te willen passen tot het moment dat er
dekking is ontstaan voor € 40 miljoen aan LNL-investeringen.
Onder “LNL-investeringen” ook nadrukkelijk te willen verstaan investeringen in de
bestaande stad, bijvoorbeeld voor wijkverbetering.
Voor iedere beoogde LNL-investering een voorstel ter besluitvorming door de
raad tegemoet te zien, met daarin een duidelijke inhoudelijke onderbouwing van
de investering, een besluit over de financiering van de kapitaalslasten, en een
overzicht van hoeveel dekkingsruimte er dan nog resteert voor toekomstige LNLinvesteringen.

Ondertekening:

Van der Herberg

TOELICHTING
Dit amendement regelt het opbouwen van structurele begrotingsruimte voor de dekking
van kapitaalslasten voor belangrijke investeringen. De volledige benodigde dekking wordt
hiermee geleidelijk opgebouwd, in een tempo dat past bij het groeitempo van de stad.
Op details:
- Het bedrag € 285.000 is de helft van € 570.000. Dat is de toevoeging
areaalvergroting voor het jaar 2021 die bij besluitpunt 30 staat vermeld.
- Deze methodiek maakt komende 5-10 jaar geleidelijk structurele begrotingsruimte
vrij voor kapitaalslasten. Dat betekent dat we nu niet meteen al de volledige dekking
beschikbaar hebben, maar daar komende jaren naartoe groeien. Investeringen
zullen ook niet meteen in het eerste jaar allemaal aan de orde zijn.
- In deze nieuwe 36a systematiek is de investeringsruimte duidelijk gekoppeld aan hoe
goed het lukt om de stad te doen groeien (areaalvergroting). Lelystad Next Level kan
door goed te presteren dan dus de eigen financieringsruimte vergroten (of eigenlijk:
de verruiming versnellen).
- Wellicht ten overvloede: dit verandert niets aan de hoogte van de OZB. Dit gaat
alleen over hoe we ieder jaar een deel van de “reguliere” OZB-verhoging inzetten.
- Goed om te beseffen: de komende 5-10 jaar zal er dan wel per jaar minder aan
OZB/areaal “meevaller” beschikbaar zijn om de lopende begroting te voeden. We
hebben de goede gewoonte om die meevallers niet meerjarig vooruit in te boeken,
en daarom hoeven we nu niet meteen de volle kapitaalslasten bij mekaar te
bezuinigen. Netto-effect is dat we voor investeringsagenda in de komende begroting
meerjarig € 285.000 moeten reserveren, in plaats van € 1.500.000. En dan volgen in
de volgende 5-10 kadernota’s vergelijkbare toevoegingen.

