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Motie 4

Prijscompensatie bij subsidie
Motie van de fracties van D66, Kernachtig Wijchen,
PvdA
Eerste indiener motie: Kees van Galen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 11 november 2021.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat
1.
2.
3.

4.

In Wijchen subsidies 10 jaar geleden op de nullijn zijn gezet, in
navolging van het rijksbeleid richting gemeenten toentertijd;
De nullijn voor het Rijk sinds 2015 is opgeheven;
Voor de gemeentelijke organisatie en voor gemeenschappelijke
regelingen waar Wijchen bij is aangesloten er jaarlijks wordt
geïndexeerd op basis van de prijscompensatie of de gestegen
kosten;
Voor subsidieontvangers prijscompensatie pas later of niet is
doorgevoerd.

Overwegende dat,
1.
2.
3.
4.

Ook subsidieontvangers te maken hebben met gestegen kosten
voor o.a. huisvesting en verplichte CAO-verhogingen voor de
loonkosten;
Niet indexeren in feite heeft geleid tot structurele bezuinigingen/kortingen;
Bij enkele grote subsidieontvangers (zoals het museum en de
bibliotheek) sinds 2018 terecht wel jaarlijks de subsidie wordt
geïndexeerd;
Dit niet geldt voor een subsidieontvanger zoals MeerVoormekaar en wellicht ook voor andere.

Van mening zijnde dat,
1. Van een betrouwbare overheid verwacht mag worden dat zij
geen partij uitsluit van prijscompensatie die bij andere verbonden partijen wel gebruikelijk is;

2
2.

Zeker waar bij een partij sprake is van substantiële en onvermijdelijke kostenstijgingen, en een partij die taken uitvoert in
opdracht van de gemeente, indexering van de subsidie moet
plaatsvinden.

Roept het college van B&W op om:
1.
2.
3.

In kaart te brengen welke subsidies wel of niet (en sinds wanneer) worden geïndexeerd;
Criteria te formuleren op grond waarvan indexering plaatsvindt;
De raad hierover voor de Perspectiefnota een beslisnota voor te
leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
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