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Amendement: Global Goals gemeente en Fair Trade gemeente.
De gemeenteraad in haar vergadering bijeen op donderdag 10 november 2OL6

Overwegende:
Dat het Platform Global Goals Oss (voorheen Platform Millenniumdoelen Oss

)

verantwoordelijk is voor en een sleutel positie vervult bij het behouden en
uitbouwen van de titels Fairtrade gemeente en Inspirerende Global Goals
gemeente;
Dat in de programmabegroting staat : "de Sustainable Development Goals (de

ontwikkelingsdoelen van de VN) geven een kader voor ons brede
duurzaamheidsbeleid. We brengen in beeld wat op de verschillende 17 doelen
aan beleid en activiteiten al plaatsvindt, zowel bij onszelf als onze partners in
de uitvoering. De analyse daarvan geeft focus voor verdere ontwikkeling en

actiepunten. We betrekken het mil leni um platform h ierbij."

Dat het platform in samenwerking met de gemeente een bijdrage levert aan de

bewustwording in het verwezenlijken van de Global Goals 2OL6

- 2030 van de

Verenigde Naties, zodat de wereld duurzaam en fair zal worden

;

Dat het Platform inmiddels 8 jaar bestaat waarbij 35 vrijwilligers actief zijn,

waaronder vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Oss en waarbij
vele maatschappelijke organisatie uit Oss zíjn aangesloten;

Dat het Platform inmiddels de rechtsvorm Stichting is geworden

;

Dat het Platform ieder jaar vele activiteiten organiseert om de bewustwording

te vergroten en voor het behouden en uitbouwen van beide titels

;

Dat het Platform financiële middelen van de Gemeente Oss krijgt voor het
bereiken van de doelen, op incidentele basis;
Dat het Platform behoefte heeft aan continuiteit in financiering om meer jaren
plannen te maken tot behoud van de beide titels en te zorgen voor een goede

organisatie en doorontwikkeling van het Platform onder andere door scholing
en vorming van vrijwilligers

;

Dat voor het behouden van beide titels per jaar tenminste een groot

evenement voor alle inwoners van Oss noodzakelijk is ;
Dat hiervoor een structurele subsidie wenselijk is;
Dat volgens de jaarbegroting 2Ot7 van het Platform een bedrag van € 7.500,-

nodig is voor het behouden en uitbouwen van de titel Fairtrade Gemeente, dat

voor het behalen en behouden van de titel inspirerende Global Goals
Gemeente een bedrag van € 12.500,-- nodig is en voor organisatie en
doorontwikkeling van het Platform € 3.000,-- wordt begroot, in totaal
€ 23.000,--;
Besluit :

o

Om in de Programmabegroting een structurele subsidie voor

Platform Global Goals Oss ingaande20LT op te nemen van

het
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waarmee de titel Fairtrade Gemeente behouden en uitgebouwd kan
worden, de titel lnspirerende Global Goals Gemeente behaald en
behouden kan worden en de organisatie zich kan door ontwikkelen.

o

Dit bedrag ten laste te brengen van het saldo van deze
Programmabegroting.
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en gaat over tot de orde van de dag
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