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Politieke motie
Eenmalige aanmoedigingsbonus maatschappelijke organisaties
Woordvoerder
Mariëlle Vergouwe
Vergadering
Raadsvergadering van Albrandswaard 9 november 2020
Constaterende dat:
- De gemeente door de verkoop van de Eneco aandelen een eenmalig bedrag van 17 miljoen
Euro heeft mogen toevoegen aan de Algemene reserve;
- Het college de gemeenteraad een voorstel voorlegt waar de eenmalige opbrengst voor een
groot deel wordt ingezet voor de lopende begroting;
- Veel lokale verenigingen en stichtingen, mede door de coronacrisis, een bijzonder moeilijke
tijd doormaken door het wegvallen van inkomsten;
Overwegende dat:
- Uit de gehouden enquête door EVA over de besteding van de €17 miljoen blijkt dat inwoners
het college deels steunen en in willen zetten op onderwerpen als sociale woningbouw,
duurzaamheid en sparen, maar dat daarnaast erg veel kleinere praktische ideeën worden
geopperd waardoor de samenleving van Albrandswaard kan meeprofiteren;
- Wij vinden dat de 17 miljoen niet alleen van nut moet zijn voor het vormen van reserves en
het op orde brengen van de gemeentelijke begroting;
- Wij het belangrijk vinden dat onze inwoners zeggenschap hebben in de besteding van een
deel van de gelden;
- Het een goed en positief signaal naar inwoners is om te laten zien dat, juist in deze moeilijke
tijd, Albrandswaardse verenigingen en lokale initiatiefnemers die zich inzetten op het gebied
van ontmoeting, cultuur en sport meedelen in de uitkering van de Eneco-gelden

Verzoekt het college:
-

-

-

1% van de Eneco-gelden, zijnde €170.000, te reserveren voor de toekenning van verzoeken
uit het lokale veld van verenigingen en stichtingen op het gebied van ontmoeting, sport en
cultuur;
Samen met het gemeenschapsfonds en het Akkoord van Albrandswaard spelregels op te
stellen waar aanvragen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze
bijzondere eenmalige bijdrage;
Het gemeenschapsfonds te vragen de uitvoering voor haar rekening te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.

