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A 2021AMENDEMENT
Voorstelnummer:
(agendapunt nr.

ONDERWERP:

op agenda raad)

Burgerinitiatieven bij besteding Eneco gelden

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 30 september 2021

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De volgende tekst toe te voegen op pagina 4 bij kopje 1 ná de zin 'De bestedingsvoorstellen kunnen
worden gedaan vanuit de Raad middels een initiatiefvoorstel conform Artikel 33 Reglement van Orde, of
via een Collegevoorstel.':
Tevens kunnen inwoners van Lansingerland een bestedingsvoorstel doen voor onderwerpen die vallen
binnen dit toetsingskader. Inwoners dienen het voorstel in bij het college en worden ondersteund bij de
uitwerking door een ambtenaar van de gemeente. Het voorstel wordt voorzien van advies van het college
en loopt mee met het reguliere proces van voorstellen van dit toetsingskader.
Toelichting:
De kracht van een gemeenschap wordt bepaald door de mate waarin we naar elkaar luisteren en met
elkaar samenwerken. Dit luisteren naar en samenwerken binnen onze gemeenschap Lansingerland is extra
belangrijk als het gaat om projecten met grote maatschappelijke impact en/of interesse. Met de verkoop
van Eneco aandelen heeft de gemeente Lansingerland een substantieel bedrag ter beschikking gekregen.
Deze Eneco gelden kunnen op grote maatschappelijke interesse rekenen en tot aanzienlijke
investeringen/uitgaven leiden met grote impact op onze gemeente. Dit maakt het essentieel om bij
besteding van deze Eneco gelden aan de voorkant onze inwoners te betrekken en naar hen te luisteren.
Dit doen we door onze inwoners de mogelijkheid te bieden om zelf initiatiefvoorstellen voor de besteding
van Eneco gelden in te dienen.
Dit zorgt ervoor dat we als gemeenschap de best mogelijke ideeën naar boven halen, dat bestedingen
kunnen rekenen op zo een groot mogelijke draagvlak, en wij de kracht van onze gemeenschap vergroten
door zij aan zij, samen op te trekken.
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Er zijn veel raakvlakken met het onderwerp burgerparticipatie van de gemeente waar nu een project
voor loopt. Het is dan ook logisch dat bij dit traject aangesloten wordt. De wijze van ambtelijke
ondersteuning van de inwoners dient een integraal onderdeel uit te maken van de nota burgerparticipatie
die nu opgesteld wordt.
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