A!{ENDEMENE

De raad der gemeente Gemert-Bakel in vergadering bijeen op 29
november 20]-6'
gelezen
- De Begrotinq 2011, Deel 2 Beleidsbegroting,

p. 26, Hoofdstuk \Ruimtelijke ordening & openbaar Beheer"
Doef 3 .Behoud van een gezonde leefomgeving voor all-e inwoners
van Gemert-Bakel door een zorgvuldige veehouderij'
En het voorstel "Extra middelen 2OI'7 voor bereiken resul-taten' :
,,voot 2077 en 2078 voor Trots op Agro en samenfeven in het
buitengebied is per jaar €76.000 in de begrotíng opgenomen. In
de begrotíngsnota is €50.000 gevraagd ín 2077 voor
pTatteTandsontwíkkeJing. Dit bedrag wordt in 2017 benut als
dekking voor deze €76.000"
kennis genomen hebbende van
verschíllen'
- p. 103, Bijlage B, 'specificatie
\Trots
in het buitengebied'
en
samenfeven
Agro
op
bij
€76.000

en de daarbij behorende toefichting:
,,Trots op Agro en samenLeven in het buitengebied voor een
periode van 2 jaar. Dit bedrag wotdt íngezet voor bijdrage in
de kosten inspirators, proiectfeider en ondersteuning"
en van de
Detailbegroting 207'7,
post 6347120 pfattefand.sontwikkeling / Zorgvuldige veehouderij,
Post 00995 \Nog te ontwikkelen beleíd': €76'000
En de daarbij behorende post 11150, Personeelsfasten: Ionen en
salarissen (cat.1.1) : €91.910

overwegende

- dat de inzet van de deskundigheid van natuur- en milieuorganisaties zoals 'Vüerkgroep behoud de Peel', Stichting Mens'
Dier en Peel-, in onze gemeente geheel wordt genegeerd
- dat de inzet van hun deskundigheid kan bijdragen tot een
gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente
besluit
om het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde
voorgestelde bestuit als volgt te wijzigen:
Ilet gewoteerdie bedrag I Trots oP AgÊo eta salneraTewen', in de Begrotíng
2077' vat7. €76.000 te splítsen e¡2 aLdus te bestelløølen:
7. €50. 000 woor plattelandsontwíkkeling
2. €26.000 voor de ínzet wan deskundígen en inspírators watz
tllerkgtoep Belr.owd de PeeI' en tMens, &Ler en Peel'
En in de detailbegroting op te nemen:
rrpost 634t720 pfattelandsontwíkkeling / zorqvuldige
veehouderij, Post 00995a \Nog te ontwikkelen beleid': €50.000
voor plattelandsontwikkeJ-ing' Post 00995b: j-nhuren van
capaciteit van .werkgroep Behoud de Peel' en 'Mens, Dier en
Peef: €26.000, Post 11150, Personeelslasten: lonen en
sal-aríssen (cat. 1 . 1) : €91 . 910 .
en gaat over tot de orde van de dag.
De indieners van het amendement:
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