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KADER VOOR VOORBEREIDING BEGROTING 2018
Uitwerking oud papierregeling
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 17 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslagingen op 11 juli 2017 over het uitwerkingsplan gemeentelijk grondstroffenplan,
Overwegende dat:
thans voorbereidingen worden getroffen om te komen tot de begroting 2018;
het voor alle partijen in het 'oud-papier-debat' (clubs/verenigingen/politieke partijen) onomstotelijk vaststaat dat tegenover een gemeentelijke financiële bijdrage een tegenprestatie
van de begunstigden hoort;
het uitwerkingsplan gemeentelijk grondstoffenplan desalniettemin een negatieve financiële
impact kan hebben op verschillende clubs en verenigingen in Zwolle;
dit omdat voorheen beschikbaar budget in het kader van de oud-papierregeling nu mogelijk
moet worden gedeeld met veel meer initiatieven in de stad én de aard van de te leveren
tegenprestatie (in het kader van beleid grondstoffenplan) opnieuw op waarde gaat worden
geschat;
de raad het college heeft opgedragen te onderzoeken hoe de gemeente de
clubs/verenigingen kunnen worden gefaciliteerd om tot andere inkomsten te komen dan die
op basis van de oud-papierregeling (motie 34A; 4 juli 2016);
het college nog niet heeft voldaan aan die opdracht en daarmee op dit moment nog veel
onzekerheid bij betrokken clubs en verenigingen bestaat,
Van oordeel dat met inachtneming van voorgaande overwegingen:
clubs/verenigingen die van oudsher met behulp van de oud-papierregeling in belangrijke
mate voorzagen in hun financiën, tot en met 2018 het alleenrecht krijgen op het beschikbare budget voor initiatieven binnen de kaders van het grondstoffenplan;
in voorbereiding op de PPN 2019-2022 met betrokken clubs/verenigingen het nieuw grondstoffenplan en de uitwerking daarvan te evalueren, daarbij specifiek ook impact op financiele huishouding van de clubs/verenigingen te betrekken;
Als bij tussentijdse evaluatie blijkt dat betrokken clubs/verenigingen niet in voldoende mate
duurzaam in staat zijn binnen de kaders van het grondstoffenplan hun inkomsten te genereren, deze clubs en verenigingen op andere wijze in staat moeten worden gesteld tegenover de gemeentelijke financiële bijdrage een tegenprestatie te leveren ( op beleidsterrein
WMO /Participatie/ Cultuur etc);
opdat uiteindelijk de uitwerking van het grondstoffenplan geen negatieve financiële gevolgen heeft voor betrokken clubs/verenigingen.
Verzoekt het college:
voorgaande overwegingen te beschouwen als beleid en de aangekondigde verdere uitwerking van de voorwaarden/uitgangspunten en de spelregels van verdeling van middelen in
het
an de o
papierregeling op in te richten.

