
                                                     

Amendement 2020.7 – Mee te nemen gelden inclusie
(artikel 35 reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

Ingediend door Dijkstra (PvdA)

Raadsvergadering d.d. 10 november 2020

Agendapunt: 5 Najaarsbrief

Tekstvoorstel:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 

Oude tekst:

13. …..

14. In te stemmen met de in deze Najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad

€ 904.925, waarbij het bedrag ten behoeve van De Aanloop ad € 27.225 wordt 

herbestemd en toegevoegd aan het preventiefonds zoals opgenomen in beslispunt 

13;

15. …..

16. In te stemmen met het ‘ontschotten’ van het beschikbaar gestelde budget, nu en in 

 de toekomst, ten behoeve van ‘Inclusie: uitwerking beleidskader fysieke 

 toegankelijkheid’, waarbij het gehele budget beschikbaar wordt gesteld voor 

 aanpassingen in zowel gemeentelijke gebouwen als gebouwen van externe 

 organisaties met een publieke functie teneinde beter aan te sluiten bij de 

 daadwerkelijke aanvragen ten laste van dit budget.

17. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

te wijzigen in:

Nieuwe tekst (onderstreept):

13. …..

14. In te stemmen met de in deze Najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad

 € 904.925, en het volledige bedrag ten behoeve van inclusie: uitwerking beleidskader 

 fysieke toegankelijkheid, waarbij het bedrag ten behoeve van De Aanloop ad

 € 27.225 wordt herbestemd en toegevoegd aan het preventiefonds zoals opgenomen 



 in beslispunt 13;

15. …..

16. Vervallen;

17. In te stemmen met bijgevoegde, maar naar aanleiding van amendement 2020.5 zo 

 nodig gewijzigde, begrotingswijziging.

Toelichting:

In de Najaarsbrief wordt voorgesteld om het bedrag ten behoeve van inclusie: uitwerking 

beleidskader fysieke toegankelijkheid deels te gebruiken voor het aanpassen van een 

gemeentelijk gebouw (Yders Hoes) en dat dit bedrag bedoeld was voor niet-gemeentelijke 

gebouwen.

De PvdA wil dit bedrag juist beschikbaar houden voor niet-gemeentelijke gebouwen. De 

PvdA gaat daarom niet akkoord met de besteding van dit geld aan gemeentelijke gebouwen 

en roept het college juist op om eigenaren van niet-gemeentelijke gebouwen te wijzen op de 

beschikbaarheid van dit geld.

De raad besluit:

Namens:

PvdA K. Dijkstra


