MOTIE nr
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)
Motie ingediend door: ondergetekende raadsleden
Agendapunt 10
Raadsvergadering dd 10 juni 2008
Onderwerp:
Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo in de tegemoetkoming Vereniging voor
Volksvermaken Vries wegens afgelasten grasbaanraces
De raad van de gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen op 10 juni 2008;
gehoord de beraadslagingen;
overwegende:
- dat het van belang is, dat de gemeentelijke overheid diens waardering doet blijken tegenover
de vrijwilligers binnen de gemeente Tynaarlo die zich inzetten voor een vitaal
gemeenschapsleven in de lokale samenleving door onder andere het organiseren van diverse
evenementen die de sociale cohesie bevorderen;
- dat het daarbij van belang is, dat de gemeentelijke overheid doet blijken, ook voor de
vrijwilligers klaar te staan, als zij worden geconfronteerd met een grote, onverhoedse en
buiten hun invloedssfeer vallende teleurstelling;
- dat de vrijwilligers van de Vereniging voor Volksvermaken Vries (kortweg: VvV) dit jaar zijn
geconfronteerd met een dergelijke teleurstelling doordat de - normaliter jaarlijks gehouden grasbaanraces, die een belangrijk gebeuren zijn voor de dorpsgemeenschap en bovendien
een sieraad zijn voor de gemeente Tynaarlo, op het laatste moment - dus nadat reeds alle
voorbereidingen waren getroffen - moesten worden afgelast wegens extreme
weersomstandigheden;
- dat de VvV daarom aan de gemeente - feitelijk als gebaar tegenover de vrijwilligers - had
gevraagd om - in deze bijzondere situatie - een kleine financiële tegemoetkoming te doen,
ondermeer vanwege de leges die aan de gemeente waren betaald voor het evenement dat
uiteindelijk moest worden afgelast;
- dat het college zich niet genegen heeft getoond, een dergelijk gebaar te maken;
- dat het evenwel wenselijk is, als betoon van waardering tegenover de getroffen vrijwilligers,
dat het verzoek van de VvV wordt bewilligd;
- dat zulks niet anders ware geweest, als een buitengewone gebeurtenis als waarmee de VvV
geconfronteerd is, een andere vrijwilligersorganisatie uit deze gemeente had getroffen;
spreekt uit:
- dat het wenselijk is dat het verzoek van de Vereniging voor Volksvermaken Vries tot een
kleine tegemoetkoming door de gemeente Tynaarlo wegens de buitengewone omstandigheid
dat de grasbaanraces te Vries in dit jaar 2008 moesten worden afgelast, wordt bewilligd;
- dat het college hiervoor behoort zorg te dragen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Vries, 10 juni 2008
C.H. Kloos,

P.A.. van Mombergen.

R. Kraayenbrink.

