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Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: fondsvorming
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Constaterende dat:
- binnen de eigen grondbedrijfcomplexen geen fondsvorming wordt opgelegd.
- dit wel geldt voor particuliere exploitaties/ anterieure overeenkomsten.
- sinds 2013 de bedragen in de fondsen Groen voor Rood, Bovenwijks en Kunst- en
Cultuur niet meer zijn aangevuld, ondanks dat er particuliere exploitaties en
anterieure overeenkomsten zijn gesloten.
Overwegende dat:
-

deze fondsen ingezet kunnen worden om burgerinitiatieven te ondersteunen.
deze fondsen ingezet (kunnen) worden voor activiteiten ter ondersteuning van
ontmoeten en begroeten ,zoals bijvoorbeeld culturele activiteiten, het creëren van
plekken om te ontmoeten, de aankleding en versterking van het dorpsgezicht etc.
dorpskern Venhorst volgend jaar 90 jaar bestaat en in 2032 100 jaar bestaat en om
dit te vieren, middelen beschikbaar moeten worden gesteld.
overzicht en samenhang ontbreekt ten aanzien van welke fondsen voor welke doelen
worden ingezet.
tot op heden geen gevolg is gegeven aan de motie in raadsvergadering van 8 oktober
2020 onder welke voorwaarden middelen die voortkomen uit de overeenkomst met
ORR, worden ingezet

Roept het college op
-

de fondsen Groen voor rood, Bovenwijks en Kunst&Cultuur aan te vullen cf.
raadsbesluit zoals beschreven in het raadsvoorstel Grondbedrijfrapportage 2016 en
2017
voor zomerreces 2022 een raadsvoorstel voor te leggen aangaande voorwaarden op
welke wijze de middelen welke voortkomen uit de overeenkomst met ORR, worden
ingezet.,
voor zomerreces 2022 een raadsvoorstel voor te leggen aangaande fondsvorming en
voor welk doel welk fonds op welke wijze wordt aangevuld en onder welke
voorwaarden wordt ingezet.
en gaat over tot de orde van de dag.
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