indienen van een
amendement in de zin
van artikel 28 van het
Reglement van Orde voor
de gemeenteraad 2019.

Onderwerp: visvijver Dribbelei

Datum: 7 november 2019
Het amendement wordt ingediend door:
CDA, raadslid Janszen / Dorpspartij, raadslid Van Oort
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op 7 november 2019
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, inzake
begroting 2020-2023, agendapunt nr. 10;

Overwegende dat:


De oevers van visvijver Dribbelei blijven afkalven en onderwater uitgehold blijven
worden;



Eerder onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgewezen dat
damwanden een permanente maar ook heel dure oplossing zouden vormen;



Vorig jaar € 5.000,- is gereserveerd voor aanleg van een steiger;



De hengelsportvereniging ervan uitgaat nog dit jaar binnen budget twee
visstekken (steigers, gecombineerd met oeverbeplanting) aan te kunnen leggen;



De vereniging deze visstekken het komende jaar, bij verschillende waterstanden,
wil observeren en evalueren;

Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als
volgt te wijzigen:


In de begroting voor 2020 aanvullend € 5.000,- te reserveren ten behoeve van
aanleg steigers. Zodat, bij gebleken geschiktheid, extra steigers met
oeverbeplanting aangelegd kunnen worden;



Een nader onderzoek te verrichten naar een methode, anders dan met steigers,
ter bescherming van de oevers;



Maatregelen in overweging genomen kunnen worden mits deze ten minste even
effectief zijn, binnen het jaar uitvoerbaar zijn en niet meer kosten dan het
plaatsen van steigers langs de gehele oever;



De kosten à € 5.000,- te dekken uit het positieve saldo van de begroting.

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

De raadsleden van de fractie CDA en Dorpspartij

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
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