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Herstelplan; versnellen verduurzaming

gebouwen van de

gemeente
De ondergetekenden stellen volgend amendement voor bij voorstel 6 van de raadsvergadering van
4 november 2020:

De raad besluit:
Het herstelplan en de daarin opgenomen maatregelen vast te stellen, inclusief de als bijlage
bijgevoegde lijst (lNT/ZO/ 985924);
Budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen als is aangegeven in

kolom 12 2,1 miljoen) van de lijst;
3,0
Budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen van kolom 9
miljoen) van de lijst, voor zover althans de daarbij aangegeven externe dekking door
bijdragen van derden kan worden gerealiseerd. Indien en voor zover deze bijdragen van
derden niet worden verkregen, wordt het budget voor de maatregelen van kolom 12
aangevuld met de extra maatregelen van kolom 13 (tot een totaal van 3 miljoen).
wordt gewijzigd in:
Het herstelplan en de daarin opgenomen maatregelen vast te stellen, inclusief de als bijlage
1,24 miljoen voor
bijgevoegde lijst (INT/20/985924), maar exclusief de nu geplande
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Deze wordt niet hieraan besteed, maar
geplaatst in de bestemmingsreserve herstelplan. Het college krijgt de opdracht in overleg te
gaan met ondernemers en verenigingen/stichtingen in de getroffen sectoren en met hen tot
een voorstel aan de Gemeenteraad te komen op welke manier het genoemde bedrag het
beste besteed kan worden. De randvoorwaarde hierbij is dat de investering aantoonbaar een

direct positief effect op de Zevenaarse economie en/ofsamenleving moet hebben.
De volgende zaken moeten met voorrang in het kader van het Herstelplan opgepakt worden:
Het centrum van Zevenaar (inclusief Muldershof) met voorrang aanpakken zodat het
o
klaar is voor de opening van de Fashion 0utlet Zevenaar.
o

Parkeerbeleid aanpassen, tot het nieuwe parkeerbeleid gereed is, het eerste uur
gratis parkeren.

o

Leefbaarheid in de (kleine) kernen is waardevol. Als belangrijke voorzieningen (zoals

dorpshuizen, verenigingen, maar ook (dorps)voorzieningen in kleine kernen) om
dreigen te vallen, dient de gemeente

deze te ondersteunen, afhankelijk van de

situatie met financiële of andere ondersteuning.
o

Zolang de GGD nog geen snelle test beschikbaar heeft, een bedrag beschikbaar

stellen voor snelle coronatests

(80 euro per test vandaag verzonden

morgen

uitslag) voor werknemers van de bedrijven in Zevenaar (zorg, onderwijs, en
bedrijfsleven), zodat het werk zo spoedig mogelijk door kan gaan.
o

Inzake de precariobelasting van horecabedrijven wordt een coulanceregeling voor
2021 ingesteld zodat bij de (volledige) opening van de terrassen

economisch herstel

kan plaatsvinden.
Projecten om vereenzaming van ouderen te voorkomen
De voorzieningen

in openbare ruimte langs toeristisch route structuren

inclusiefde

bewegwijzering van de Cluse naar Top Aerdt vice versa
o

Groeiversneller en innovatie-vouchers recreatie en toerisme

Budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen als is aangegeven in
kolom 12
2,1 miljoen) van de lijst;
3,0
Budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen van kolom 9
miljoen) van de lijst, voor zover althans de daarbij aangegeven externe dekking door
bijdragen van derden kan worden gerealiseerd. lndien en voor zover deze bijdragen van
derden niet worden verkregen, wordt het budget voor de maatregelen van kolom 12
aangevuld met de extra maatregelen van kolom 13 (tot een totaal van 3 miljoen).

Toelichting
ln het Herstelplan van september 2020 wordt een investering van in totaal 6 1,24 miljoen (excl.
cofinanciering) over de jaren 2020 tot en met 2022 voorgesteld. Deze post is bedoeld voor het
versnellen van de verduurzaming van de gebouwen van de gemeentelijke organisatie. Het
Herstelplan is bedoeld om de effecten van COVlD-19 op de lokale economie of het sociaalmaatschappelijk en culturele leven te compenseren. Het is niet duidelijk hoe de maatregel
verduurzaming daaraan bijdraagt. De indieners van dit amendement veronderstellen geen bijdrage.
Daarnaast is het zo, dat de maatregel verduurzaming waarschijnlijk bedrijven zal stimuleren die in de
Corona crisis niet of het minst getroffen worden. Dat moet anders.
Daarom stellen de indieners van dit amendement voor de 6 1,24 miljoen die door het Herstelplan uit
de algemene reserve wordt gehaald voor de maatregel verduurzaming, vooralsnog te reserveren in

de reserve herstelplan. Het is nog niet duidelijk wat de tweede Corona golf teweeg zal brengen. Maar
duidelijk is dat de schade aan de Zevenaarse economie aanzienlijk zal zijn. En dan met name voor:
horeca, evenementenbranche, toerisme, detailhandel en verenigingen. Wij dragen het college op om
in samenspraak met de genoemde branches met voorstellen naar onze raad te komen om deze
schade krachtdadig aan te pakken, zie bovengenoemde suggesties.
Zevenaar, 4 november
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Dit amendement is aangenomen

in de vergadering van 4 november 2020

Stemverhouding: 25 voor, 2 tegen
Fracties voor: Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD, D66, Sociaal Zevenaar, GroenLinks
Fracties tegen: SP
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