Amendement ex. art. 35 reglemint fan oarder foar de gemeenteriedsgearkomste fan de
gemeente Hearrenfean
Fan

: FNP

Oan

: De foarsitter fan de ried

Nei oanlieding fan agindapunt nr.

:9

Underwerp

: Motie betaalbare wasbare luiers

Ried yn iepenbiere gearkomste
byinoar op:

: 16 september 2019

Constaterende dat;
- De proef met wasbare luiers navolging gaat vinden in een nieuw etalageproject;
- De kosten voor deelnemers fors toenemen (van €100 naar €500).
Overwegende dat;
- Een eigen bijdrage aan de proef van €500 een groot deel van de inwoners van
Heerenveen uitsluit van deelname;
- Voor een groot deel van de inwoners aan de onderkant van de samenleving zelfs
de gespreide betaling van €100 per maand geen optie is;
- Zelfs met een eigen bijdrage van € 100 ‘maar’ 30 in plaats van 40 gezinnen
hebben deelgenomen aan de proef;
- Het etalageproject ook juist voor mensen met een kleine beurs toegankelijk zou
moeten zijn;
- Het etalageproject geen elitair feestje moet worden;
- Er ook goedkopere alternatieve voor wasbare luiers voor handen zijn dan de
pakketten die worden aangeboden door Kaatje Katoen.
Verzoekt het college;
- Te onderzoeken of het etalageproject kan worden voorgezet met goedkopere
alternatieven;
- De raad hierover vóór de behandeling van de begroting 2020 e.v. te informeren.
Besluit:
- Aanbeveling 8.4 ‘Vervolg geven aan de succesvolle proef wasbare luiers’
uit de notitie ‘Evaluatie diftr+ 1e halfjaar 2019’ (blz. 31) aan te passen in:
‘een nieuw etalageproject te organiseren in samenwerking met Kaatje
Katoen onder de volgende voorwaarden:
o Maximaal 25 deelnemers
o 40% korting op de aanschafprijs (€ 500,- i.p.v. € 834,-) De eigen bijdrage
vast te stellen op €100
o Gespreide betaling (5 maandelijkse termijnen van € 100,-)
o Retourgarantie (binnen 8 weken geld terug, mits schoon en compleet; €
50,- aftrek voor eigen bijdrage)
De totale kosten voor dit etalageproject bedragen maximaal € 10.000,-.
worden vastgesteld nadat het onderzoek na goedkopere alternatieven is afgerond.

Datum: 16 septimber 2019
Undertekening(en), namme en partij: Erik de Swart FNP
Dizze moasje is :

□ Oernaam

□ Oannaam

□ Fersmiten

Stimferhâlding: Fraksje(s) foar:______________ Fraksje(s) tsjin:_______________
Handtekening griffier:

