Amendement Meerjarenbegroting 2021-2024 – Herstelplan: Sociaaleconomische injectie Zevenaar – Armslag college
De ondergetekende stelt volgend amendement voor bij voorstel: Raadsvoorstel Meerjarenbegroting
2021-2024:
In het, bij dit voorstel opgenomen bijlage (5), Herstelplan: Sociaaleconomische injectie Zevenaar
staat op pagina 5 – Randvoorwaarden;


Verenigingen en gemeentelijke basisvoorzieningen (zoals zwembad, sportverenigingen,
theaters, dorpshuizen) moeten in stand blijven.

wordt gewijzigd in:


Verenigingen en gemeentelijke basisvoorzieningen (zoals zwembad, bibliotheken, allerlei
(sport)verenigingen, theaters, dorps- en buurthuizen, e.d.) moeten in stand blijven. Maar ook
aanverwante (basis)voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Voedselbank Zevenaar, de lokale
afdeling Rode Kruis, Stichting Leergeld e.d. verdienen gemeentelijke aandacht in deze
financieel lastige tijden. Dit vraagt om krachtdadig maatwerk van het college. Hiervoor heeft
het college extra armslag nodig om dit maatwerk versneld toe te kunnen passen om de
financiële situatie bij deze verenigingen en basisvoorzieningen e.d. zo goed mogelijk in balans
te houden. Hiervoor wordt € 200.000 extra gereserveerd binnen het Herstelplan.

Toelichting
De Covid19 crisis kent vele slachtoffers. Laten we ervoor zorgen dat de rijke sociaal-culturele
structuur van Zevenaar met haar verenigingen en gemeentelijke basisvoorzieningen geen slachtoffer
wordt. Door de crisis kunnen financiële situaties zich razendsnel zeer negatief ontwikkelen waardoor
het voortbestaan van de verenigingen, basisvoorzieningen e.d. direct in gevaar komt. Hiervoor is
krachtdadig maatwerk nodig van het college van B&W. Op basis hiervan is het nodig dat er snel
geïntervenieerd moet kunnen worden door het college om de vastgestelde nood te kunnen ledigen.
Het betreft hier, zoals in het herstelplan vermeld, de compensatie van de kosten en niet de omzet.
Wij schatten in dat er additioneel € 200.000 van de in dit herstelplan geoormerkte middelen
benodigd zijn om zo’n buffer met armslag aan het college beschikbaar te stellen.
Zevenaar, 4 november
Lokaal Belang Zevenaar
CDA Zevenaar

Joost du Croix
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Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 4 november 2020.

Stemverhouding: 18 voor, 9 tegen
Fracties voor: Lokaal Belang, CDA, GroenLinks
Fracties tegen: PvdA, VVD, SP, D66, Sociaal Zevenaar

De griffier,
W.M. van der Vlies

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

