
AMENDEMENT
VAN DE SP-FRACTIE

Onderwerp: uitstel vernieuwing raadzaal en nuttiger besteding gelden

De raad in haar vergadering bijeen; d.d. 27 februari 2014
Terzake van agendapunt: 12; herinrichting raadszaal

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

1.) Thans niet over te gaan tot de herinrichting der raadszaal, maar dit te 
heroverwegen teneinde in het eerste kwartaal van 2015 opnieuw een besluit over te 
nemen

2.) Het hiervoor bestemde budget te minderen met €50.000,-
3.) Het vrijgekomen budget te besteden door:

a) De subsidie voor slachtofferhulp 2 jaar te verlengen à €10.000,- per jaar 
(=€20.000)
b) Een eenmalige doorstartsubsidie à €30.000 te verlenen aan Escape

Toelichting:
• De herinrichting van de raadszaal heeft als beoogd resultaat deze “representatief” 

te maken, “flexibel te gebruiken” en “doelmatig te gebruiken” door de raad en 
andere gebruikers; dit zijn kwaliteiten waarover de raadszaal in haar huidige vorm 
ook al beschikt.

• Voor deze herinrichting staat 2,75 ton gereserveerd (waarvan 1,75 voor meubilair 
e.d. en 1 ton voor audiovisuele apparatuur).

• Dit totaalbedrag komt overeen met de vraagprijs voor Rembrandtlaan 29; een 
eengezins hoekwoning met 7 kamers, tuin en garage, 286 m2 perceeloppervlak 
(bron: Funda).

• Dit is wel een hele forse uitgave, zeker in tijden waarop er op een heleboel 
waardevolle zaken bezuinigd wordt.

• Er gaat een verkeerd signaal vanuit wanneer “wij” als raad wel een vermogen aan 
“ons” gerief uitgeven, terwijl we de samenleving laten opdraaien voor de financiële 
crisis.

• Het zou een goede zaak zijn als we de raad deel van het budget ten goede laten 
komen aan de samenleving in wiens dienst zij staat.

• Ook zou het goed zijn om het nog een jaartje aan te kijken met de spullen die we 
hebben, en volgend jaar opnieuw kijken of we nieuwe meubels en apparatuur 
behoeven.
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