Motie

Burgerinitiatieven; impuls voor sociale innovatie in de wijk KM42

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden.
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van
burgemeester en wethouders van 21 april 2015 , raadsnummer (15R6278) betreffende het
raadsvoorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2016-2019;
gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 14 juli 2015;
Overwegende dat:
 gestreefd wordt naar versterking en bevordering van burgerparticipatie zowel in de directe
woon- en leefomgeving als op stedelijk niveau
 gestreefd wordt naar versterking en bevordering van zorgzame samenleving
 de gemeente meer ruimte wil geven aan burgerinitiatieven en dingen mogelijk wil maken
 living labs door de hele stad geïnitieerd kunnen worden
 de overheid maatschappelijke betrokkenheid van burgers wil bevorderen en versterken
 de gemeente een inclusieve samenleving nastreeft waaraan iedereen mee kan doen en
niemand langs de zijlijn hoeft te staan
 door het geringe aantal vacatures en het grote aantal betaald werkzoekenden, talenten en
mogelijkheden van burgers, gedwongen onbenut dreigen te worden
 burgers in de bijstand hun mogelijkheden, kwaliteiten, talenten en energie niet ten volle
maatschappelijk nuttig kunnen maken als zij dat zouden willen
 bijstandsgerechtigden in hun kracht gezet worden wanneer zij eigen initiatieven kunnen
ontplooien en kunnen laten groeien
 het college de grenzen van de decentralisaties op wil zoeken en de mogelijkheden wil
benutten
Van mening zijnde dat:
 er bijstandsgerechtigden zijn die bedrijfsmatige initiatieven zouden willen nemen tot
participatie in de zorgzame samenleving
 zij daar nu door strenge hantering van regelgeving niet in staat gesteld worden dan wel van
weerhouden worden
 met het ruimte bieden aan dergelijke burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld een gaarkeuken
voor ouderen in de wijk, een aanzet gegeven kan worden tot vorming van kleinschalige
bedrijfsactiviteiten die een sociaal innovatieve impuls kunnen geven in het kader van de
zorgzame samenleving in buurten en wijken
Stelt de Raad voor te besluiten het college van Burgemeesters en Wethouders op te roepen om
te onderzoeken:
1.
wat bestuurlijk nodig is zodat het mogelijk wordt dat bijstandsgerechtigden een
bedrijfsmatig initiatief kunnen ontplooien in hun eigen wijk en/of buurt;
2.
welke ondersteuning en/of facilitering vanuit de gemeente daarbij nuttig dan wel
wenselijk zijn;
3.
aan welke criteria een dergelijk initiatief minimaal zou dienen te voldoen zonder
daarmee een initiatief bij voorbaat kansloos te laten zijn;
4.
en in september van dit jaar met een voorstel naar de raad te komen.
Eindhoven, 14 juli 2015.
De leden van de raad.
Patrick van der Voort (BBL), voorsteller
Niek Rennenberg (OAE), voorsteller

Deze motie is

aangenomen in de vergadering van 14 juli 2015.
verworpen

………………………., griffier.

