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Amendement versterking NME
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De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017 ter besluitvorming over
de Perspectiefnota 2018-2021,

Overwegende dat:
Natuur- en Milieu Educatie (NME) gericht op kinderen en volwassenen een belangrijk element
vormt in de Groene Agenda 2015-2025 als het gaat om een grotere betrokkenheid bij het
groen en een groter natuur- en milieubewustzijn onder de Zwolse bevolking
De ROVA inmiddels een eerste begin heeft gemaakt met de coördinatie van het NME-aanbod
in Zwolle, waarbij de inzet paste bij de toenmalige financiële krapte
Uit de informatieavond op 28 februari 2017 is gebleken dat versterking van de NME in Zwolle,
in het bijzonder gericht op de jeugd, maatwerk per leerfase (een doorlopende leerlijn) en het
ontzorgen van scholen vraagt, met voldoende capaciteit

Van mening dat:
NME kan worden versterkt nu financiële ruimte is ontstaan, zodat een doorlopende leerlijn en
het ontzorgen van scholen ook volwaardig kunnen worden opgepakt
Deze gerichte versterking van de NME in Zwolle meer vergt dan redelijkerwijs van de ROVA
mag worden verwacht en dat hierin meer tempo moet worden gemaakt
De gemeente hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen door het aanstellen van een
consulent (1 fte) + het creëren van een activiteitenbudget financieel mogelijk te maken
Daarbij voortgebouwd kan worden op de inzet die vanuit de ROVA nu al wordt geleverd

Besluit de beslisnota als volgt te wijzigen:
Aan het dictum wordt een punt 4d toegevoegd: "Versterking NME (consulent+
activiteitenbudget)€ 0,1 mln."
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Het amendement vergt een structureel bedrag van € 0, 1 mln. Om die reden wordt voorgesteld het
dictum onder punt 4 (structurele investeringsvoorstellen) aan te vullen. De dekking kan daarmee
plaatsvinden ten laste van het structureel kader, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de PPN (blz. 9).

