Amendement in de zin van art. 28 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad
2018.
Datum:

8 november 2018

Onderwerp: Bijstelling bezuinigingen op gymvervoer Jenaplanschool De Pandelaar
Indiener:

VVD, SP, Lokale Realisten/D66

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement “Bijstelling bezuinigingen gymvervoer Jenaplanschool
de Pandelaar” voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“
De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2018, inzake
vaststellen begroting 2019, agendapunt nr. 10;
Overwegende dat:
- De Jenaplanschool school De Pandelaar zelf geen goede sportaccommodatie heeft en
daarom gebruik moet maken van faciliteiten van sporthal Molenbroek
- Gezien de leeftijdsopbouw van deze leerlingen is vervoer per fiets naar sporthal Molenbroek
risicovol en daarmee ongewenst
- Goede alternatieven voor het vervoer naar de gymlocatie halverwege het schooljaar moeilijk
te ontwikkelen zijn.
- Het stopzetten van de subsidie van 10.000 € betekent dat de leerlingen van het Jenaplan te
voet naar de gymlocatie moeten, hetgeen veel onderwijstijd vergt.
- Gezien de afstand van de basisschool naar de gymlocatie is dat een onwenselijke situatie.
Dekking van het amendement
- Voorgestelde bijstelling van deze bezuiniging vergt dat er een alternatieve bezuiniging
gevonden moet worden ter hoogte van 10.000 €; voorgesteld wordt dit bedrag meerjarig te
minderen op de post Jeugd;

Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als volgt te
wijzigen:
1. De bezuinigingen ter hoogte van 10.000 € te schrappen;
2. Het bedrag dat hiervoor ter dekking nodig is te minderen op het budget Jeugd;
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
Uitkomst
Voor
Tegen
Stemverklaring

