Amendement schrappen extra (structurele) bezuiniging sport

B.A01

De ondergetekenden hebben de eer het volgende amendement aan te bieden:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van
burgemeester en wethouders van 20 september 2016, raadsnummer (16R6956) betreffende het
raadsvoorstel tot het vaststellen van de Begroting 2017;
gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 8 november 2016;
Overwegende dat:
 sport en bewegen enorm van belang is voor onze inwoners en met name voor jongeren, omdat
het een plezierig tijdverdrijf is, gezond is, voor ontmoeting zorgt en waarbij je leert omgaan met
anderen en je normen en waarden mee leert;
 sporttarieven de laatste jaren stevig zijn gestegen waardoor bij een aantal sportverenigingen de
rek er uit is;
 de totale financiële opgave van sport ( +/- 3 miljoen) uit twee onderdelen bestaat: het
terugdringen van het exploitatietekort op de begroting (1,5 milj) en de taakstelling (1,5 milj),
waarvan al zo'n 2 miljoen gerealiseerd is;
 voor de ambities in de Sportvisie middelen nodig zijn.
Van mening zijnde dat:
 er voor de uitvoering van de Sportvisie financiële ruimte moet worden gecreëerd;
 het daarom verstandig is de totale financiële opgave terug te brengen.
Stelt de raad voor te besluiten om het ontwerp raadsbesluit te wijzigen als volgt:
aan beslispunt 1 ('De Begroting 2017 met een totale omvang van €818.259.000 vast te stellen') toe te
voegen:
'met dien verstande dat de in deze periode afgesproken extra (structurele) bezuiniging van 500.000
euro op sport geschrapt wordt, dit voor 2017 te dekken door 500.000 euro minder in de reserves te
storten dan de beoogde €20 miljoen (spaarpot voor nieuwe projecten) en voor 2018 en verdere jaren
dekking te zoeken in de Kadernota 2018-2021.'

Eindhoven, 8 november 2016
De leden van de raad.
Paul Leenders (CDA), voorsteller
Patrick van der Voort (BBL), voorsteller
Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 8 november 2016.
verworpen
………………………., griffier.

