AMENDEMENT p4.1

Raadsvergadering 7 november 2018

Onderwerp

Duurzaamheidscentrum / vuurwerkshows

Agendapunt
Voorstel nr.

1.

Indiener

Tjeerd van der Meulen (GroenLinks)

Mede-indieners

Wouter Holtslag (D66), Henrike Nijman (ChristenUnie), Baran Aydin (PvdA),
Erik Smeenk (Gemeentebelang), Henk Groothuis (CDA)

Prag rammabeg roting

Voorgesteld wordt het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
Aan het eerste beslispunt toe te voegen:
... met dien verstande dat:
de begroting op blz. 20 /21 als volgt wordt gewijzigd:

Vuurwerkshow (was)
Vuurwerkshow wordt)
Duurzaamheidscentrum (was)
Duurzaamheidscentrum (wordt)

2019
-25
-25
-25
-25

2022
-25

2020
-25
-

2021
-25
-

-

-

-

-25

-25

-25

-

Toelichting
het In het bestuursakkoord 2018-2022 wordt voor de jaren 2018-2022 uitgegaan van een
duurzaamheidscentrum waar bedrijven en inwoners terecht kunnen voor advies en informatie over de
energietransitie, de circulaire economie (preventie afvalstoffen), duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie,
milieu en ruimtelijke ontwikkelingen. De stadsetalage bij het stadhuis is volgens de coalitiepartners de
beoogde ruimte voor het duurzaamheidscentrum. De begroting gaat echter uit van middelen voor slechts
één jaar. Het amendement beoogt de financiële middelen voor een duurzaamheidscentrum zeker te
stellen.
De centraal gegeven informatie in een duurzaamheidscentrum kan een cruciale rol spelen bij het behalen
van de doelen uit het bestuursakkoord, waaronder Deventer energieneutraal in 2030 en de uitvoering van
het Energieplan. Daarom dient een structurele voorziening aanwezig te zijn. Mocht na een periode blijken
dat er weinig belangstelling is voor het inrichten of bezoeken van de stadsetalage door instellingen,
bedrijven of inwoners, dan kan na evaluatie en op een andere wijze of elders de informatievoorziening
worden ingericht maar met dit amendement blijft het bedrag gehandhaafd voor een alternatief.
De dekking volgt uit het - eveneens conform het coalitieakkoord - eenmalig laten plaatsvinden van een
centrale vuurwerkshow. Indien na evaluatie van deze show tijdens de jaarwisseling 19/20 blijkt dat er
sprake is van een succes, dan kunnen tzt overwogen worden om het vaker te laten plaatsvinden en
middelen daarvoor vrij te maken.
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BESLUIT: Aangenomen met 10 stemmen tegen van de fracties WD (7) en DB (3)

