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Minimale indexering in second opinion

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:
1. In de aanleg van de Westelijke Ontsluiting vooralsnog uitgegaan wordt van een

aanbesteding in delen over een periode van meerdere jaren
2. Het project tot nu toe veelvuldig vertraagd is
3. De gemeenteraad zich binnenkort buigt over de financiën rondom de Westelijke

Ontsluiting
4. In het collegeprogramma een harde financiële bovengrens van 67.1 miljoen is

afgesproken voor de totale kosten van het project Westelijke Ontsluiting
5. Deze harde financiële bovengrens is bevestigd door de leden van D66 tijdens de AAV
van 18 juni 2018
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•

In langlopende infrastructurele projecten de indexatie van kosten grote invloed heeft
op het uiteindelijke financiele resultaat
De gemeente tot nu steeds gerekend heeft met een indexatiecijfer van 2%
De aanbestedingsindex GWW over de afgelopen 12 maanden met 5.3% gestegen is
Dat de verwachting is dat deze indexatie de komende jaren sterk blijft toenemen
De combinatie vertraging en hoge indexatie tot een fors financieel risico leidt
Inzicht in risico’s noodzakelijk is om tot verantwoorde besluitvorming te komen

roept de gemeenteraadsfractie op om

•
•
•

De wethouder Westelijke Ontsluiting voor behandeling van de second opinion expliciet
te verzoeken om scenarios met verschillende indexatiecijfers door te laten rekenen en
de raad van de uitkomsten hiervan op de hoogte te stellen
Bij de scenarios in ieder geval uit te gaan van een indexatie van 3%, 4%, 5,% en 6%
en een vertraging van 0, 1, 2 en 3 jaar en elke combinatie daarvan
De uitkomsten van deze scenarios te betrekken bij haar besluitvorming over de
Westelijke Ontsluiting
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Vaststellen lijst niet voorprogrammeren

Stelt onderstaande motie voor:
De AAV van D66 Amersfoort, in vergadering bijeen op 29 november 2018,
Constaterende dat:
•
•
•

Bij het stemmen op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen de mogelijkheid
bestond met 1 druk op de knop de voorkeursvolgorde van de Lijstcommissie in te
voeren
In verschillende lokale afdelingen conflicten zijn ontstaan door D66’ers die vonden dat
zij onterecht te laag geplaatst waren op de voorlopige kieslijst
Dat het in de praktijk heel moeilijk is gebleken om door leden hoger op de lijst
geplaatst te worden

Overwegende dat:
•
•
•
•

Wij nog enige jaren verwijderd van het vaststellen van een nieuwe kieslijst zijn
Niemand reeds een gevestigd belang kan hebben bij het vaststellen van een
procedure
Het advies van de Lijstcommissie meerwaarde heeft voor leden, maar het woord van
de leden het zwaarste dient te wegen
Door het voorprogrammeren van het lijstadvies het zwaartepunt te veel is verschoven
naar de commissie

roept het bestuur op om te kiezen voor een procedure waarbij
•
•

•

De verkiesbare leden in alfabetische volgorde geplaatst worden, waarbij de letter waar
begonnen wordt door het lot bepaald wordt
Verkiesbare leden een voor een naar het stemformulier gesleept moeten worden
Het advies van de lijstcommissie apart te raadplegen is
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