Amendement 2020.6 – Mee te nemen gelden preventief
gezondheidsbeleid
(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.

…

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 bedrag ten behoeve van preventief gezondheidsbeleid, waarbij het
bedrag ten behoeve van De Aanloop ad € 27.225 wordt herbestemd en toegevoegd
aan het preventiefonds zoals opgenomen in beslispunt 13 en het bedrag ten behoeve

van preventief gezondheidsbeleid wordt herbestemd om vanaf 2021 alsnog
uitvoering te geven aan de op 21 april aangenomen motie Hartveilig Drenthe;
15.

…

16.

…

17.

In te stemmen met bijgevoegde, maar naar aanleiding van amendement 2020.6 zo
nodig gewijzigde, begrotingswijziging.

Toelichting:
Op 21 april heeft de Raad bij grote meerderheid de motie Hartveilig Drenthe aangenomen.
Deze motie riep het College op om in de jaren 2020 t/m 2024 het afgewezen verzoek van
HartslagNu en Hartveilig Drenthe om een jaarlijkse bijdrage van € 2.022 en respectievelijk
€ 843, in totaal dus € 2.865 per jaar, alsnog in te willigen.
Het College heeft in de Perspectievennota voor 2021 aangegeven deze motie niet te kunnen
uitvoeren gezien de grote financiële tekorten die het College op de gemeente zag afkomen.
Daarbij werd ook aangegeven dat ‘het College mogelijk ten tijde van de begroting over
aanvullende informatie zou beschikken waardoor zij tot een heroverweging van deze keuze
zou kunnen komen’.
In de Najaarsbrief valt een bedrag van € 10.000 vrij. Voor de PvdA is dit de aanvullende
informatie die nodig is voor een heroverweging over de uitvoering van de motie Hartveilig
Drenthe. Gelukkig is het nog niet te laat.
De bijdragen voor 2020 kunnen wellicht niet meer gedaan worden, maar we willen dit
vrijvallende bedrag gebruiken om alsnog de bijdragen voor 2021 t/m 2024 te kunnen
betalen.
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