Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van
de gemeenteraad Heerenveen
Van

: PvdA, Sybrig Sijtsma

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: 10

Onderwerp

: Startnotitie Economisch Beleid en uitvoeringsprogramma
2019-2025

Datum raadsvergadering

: 17 december 2018

Besluit:
Aan besluitpunt 1 van het raadsbesluit Startnotitie Economisch beleid en
uitvoeringsprogramma 2019-2025 toe te voegen:
“Met dien verstande dat:


De tekst in het raadsvoorstel onder ‘Aanleiding’ als volgt wordt aangevuld en
aangepast:
“Redenerend vanuit het thema werken en ondernemen is het stimuleren van
economische groei het primaire doel. De andere doelen, fatsoenlijke banen,
innovatie, duurzame infrastructuur, duurzame consumptie en productie, zijn
voorwaarden die wij stellen aan de economische groei. Voor het te ontwikkelen
economisch beleid vormen deze doelen als het ware een toetsingskader.
In de bijgevoegde startnotitie schetsen we de kaders, werken we dit
toetsingskader uit en schetsen het proces en de wijze waarop we de raad en
samenleving gaan betrekken bij het opstellen van het nieuwe economisch beleid
en uitvoeringsprogramma”.



De tekst in de startnotitie onder ‘Inleiding’ als volgt wordt aangevuld en
aangepast:
Redenerend vanuit het thema werken en ondernemen is het stimuleren van
economische groei het primaire doel. De andere doelen, fatsoenlijke banen,
innovatie, duurzame infrastructuur, duurzame consumptie en productie, zijn
voorwaarden die wij stellen aan de economische groei. Voor het te ontwikkelen
economisch beleid vormen deze doelen als het ware een toetsingskader.
In deze startnotitie schetsen we de kaders, werken we dit toetsingskader uit en
schetsen het proces en de wijze waarop we de raad en samenleving gaan

betrekken bij het opstellen van het nieuwe economisch beleid en
uitvoeringsprogramma”.

Toelichting:
De onderstaande overwegingen liggen ten grondslag aan de voorgestelde wijziging:
 de algemene ambitie voor het economisch beleid is duurzaam doorontwikkelen;
 de gemeente wil (ook) via het thema werken en ondernemen bijdragen aan de
Global Goals;
 de startnotitie economisch beleid beschrijft de noodzaak tot nieuw economisch
beleid goed;
 de thema’s die in de startnotitie worden genoemd zijn nog onvoldoende
verbonden met de genoemde Global goals.

Ingediend door: PvdA, SP, D66, Groenlinks, FNP
Dit amendement is: □ Aangenomen

□ Verworpen

□ Ingetrokken

Stemverhouding: Fractie(s) voor: ______________ Fractie(s) tegen: ______________
Handtekening griffier:

