Amendement Raadsvoorstel Herstelplan COVID-19: sociaaleconomische
injectie Zevenaar
De ondergetekenden stellen volgend amendement voor bij Z/20/365174 Herstelplan COVID-19:
invulling amendement 9:
De raad besluit:
Raadsvoorstel:
1. In te stemmen met bijbehorend voorstel dat ziet op de uitvoering van amendement 9 behorende
bij raadsvoorstel INT/20/0980451. Het gaat hierbij om een pakket van maatregelen met een
totaalbedrag van € 1.005.000,-.
2. Het college te mandateren om voor het resterende bedrag binnen amendement 9 de maatregelen
te laten nemen die passend zijn voor het sociaaleconomisch herstel.
wordt gewijzigd in:
1. In te stemmen met bijbehorend voorstel dat ziet op de uitvoering van amendement 9
behorende bij raadsvoorstel INT/20/0980451. Het gaat hierbij om een pakket van
maatregelen met een totaalbedrag van € 1.005.000,-..
2. Het college te mandateren om voor het resterende bedrag binnen amendement 9 de
maatregelen te laten nemen die passend zijn voor het sociaaleconomisch herstel.
3. Het college te mandateren voor maximaal € 100.000,00 voor de maatregel met betrekking
tot parkeren in het centrum om de invullen van gratis parkeren in overleg met de
ondernemers uit te voeren. Hiermee vervalt de bepaling uit lid 1 van het amendement
herstelplan, te weten Parkeerbeleid aanpassen, tot het nieuwe parkeerbeleid gereed is, het
eerste uur gratis parkeren.
Toelichting
De indieners zijn van mening dat het amendement 9 het college te veel restricties oplegt voor een
adequate uitvoering van de beoogde doelstelling “gratis parkeren”. Door deze bepaling te laten
vervallen heeft het college meer ruimte om samen met de horeca/ondernemers uit het centrum van
Zevenaar, tot een optimale realisatie van de beoogde doelstelling te komen. Wij vinden het erg
belangrijk dat de portefeuillehouder luistert naar de horeca/ondernemers uit het centrum van
Zevenaar en in gesprek met hen tot een juiste/passende invulling te komen.
Zevenaar, 7 juli 2021
VVD, Peter Vos
Groen links, Bart Kagei
Lokaal Belang, Joost du Croix
CDA, Freek Jansen

Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 7 juli 2021.
Stemverhouding:
Voor stemden leden van de fracties: VVD, GroenLinks, Lokaal Belang, CDA, D66, SP en Sociaal
Zevenaar (23)
Tegen stemden leden van de fractie: PvdA (3)

De griffier,
W.M. van der Vlies

De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

