GEMEENTERAAD
De Raad in vergadering bijeen d.d. 8 november 2019
Motie: reservering gelden September-circulaire 2019 t.b.v. de Samenlevingsagenda
Overwegende dat:
- De voorstellen die in de Samenlevingsagenda geformuleerd zijn, aangedragen zijn door de
inwoners van betreffende dorpen, kernen en wijken van de gemeente Venlo.
- Bij de Kadernota aangekondigd is dat De Samenlevingsagenda eind dit jaar gereed zal zijn.
- De definitieve geformuleerde voorstellen en wensen in de Samenlevingsagenda nog niet
bekend zijn bij de Gemeenteraad van Venlo, dus alsmede de uiteindelijke kosten van de
voorstellen en /of wensen in de Samenlevingsagenda.
- Op de dag van indiening van deze motie er besluitvormend vergaderd wordt over de
begroting van de gemeente Venlo
- Er binnen de Gemeenteraad diverse keren een oproep is geweest tot zo spoedig mogelijke
publicatie van de uitkomsten van de Samenlevingsagenda.
- Het een ongewenste situatie zou zijn, indien de budgetten binnen de diverse portefeuilles
van B&W onvoldoende zouden blijken om de voorstellen binnen de Samenlevingsagenda
zoveel als mogelijk ten uitvoer te brengen.
Concluderende dat:
- De voorstellen uit de Samenlevingsagenda gedragen worden door de wijken, kernen en
dorpen.
- De datum van publicatie nà de Besluitvormende Raadsvergadering over de begroting van
Venlo zal vallen.
- Door de Gemeenteraad op het moment van besluitvorming over de begroting, nog niet te
overzien is of de voorstellen in de Samenlevingsagenda budgettair haalbaar zijn binnen de
diverse portefeuilles van het College van B&W voor 2020.
Verzoekt het college:
Om de geprognotiseerde stijging van de uitkering van het Gemeentefonds in 2020 als genoemd in
RIB 130 de (septembercirculaire 2019), van 1.120.000 Euro te reserveren ten behoeve van het tot
uitvoer brengen van de Samenlevingsagenda.
En gaat over tot de orde van de dag…
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