
Amendement 
 
Onderwerp 
Voorjaarsnota 2018 gemeente Oude IJsselstreek / Investering Ring van IJzersteden 
anders besteden 
 
Amendement op grond van art. 28 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s):  Arno Kock (D66), Jan Vesters (SP) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, 
 
besluit: 
 
de tekst op pagina 19 onder het kopje “Voortgang speerpunten”, subkopje “Regionale en 
internationale samenwerking (22) / Ring van IJzersteden” te laten vervallen  
 
en als nieuwe tekst in de Voorjaarsnota op te nemen: 
 
Investering in Pilot Buurtbudgetten 
De kosten voor de Pilot Buurtbudgetten zijn € 23.000,- voor de duur van 2 jaar. Met het geld 
creëren we een Pilot buurtbudgetten in drie kernen van de gemeente, waarvoor de kernen 
zich vrijwillig kunnen aanmelden en gedurende twee jaar een budget van €7.666,- per kern 
krijgen, ongeacht het aantal inwoners. Na twee jaar volgt er een evaluatie en daarna wordt 
besloten over de voortgang. 
 
Arno Kock, D66  Jan Vesters, SP 

 
 
 
 
Toelichting:  
De noodzaak voor het besteden van extra geld aan de Ring van IJzersteden is in het geheel 
niet duidelijk of op enige wijze onderbouwd. Daarnaast zijn er voor dit soort verbanden 
diverse Europese subsidieregelingen waar waarschijnlijk met succes aanspraak op kan 
worden gemaakt. Daarom stellen wij voor het bedrag van € 23.000,- aan de Pilot 
buurtbudgetten te besteden. 
Voor de verandering wordt het geld niet uitgegeven aan een internationaal verband maar 
komt het direct aan onze inwoners ten goede via de Pilot buurtbudgetten. De ermee 
gerealiseerde leefbaarheidsinitiatieven zullen de gemeente aantrekkelijker maken als 
vestingplaats. Verder zal het de sociale cohesie in de kernen van onze gemeente nog verder 
vergroten.  
In de regio wordt op het moment gesproken over het intensiveren van de samenwerking. 
Hierdoor is sprake van een zekere opschaling van het bestuur. Dit kan indien de inwoners 
van de kernen gelijktijdig een grote invloed krijgen op de leefbaarheid in de kern. In veel 
gemeenten is de instelling van buurtbudgetten daarvoor een geschikt instrument gebleken. 
Uit een buurtbudget worden kleine leefbaarheidsinitiatieven tot globaal € 500,- per activiteit 
gefinancierd. Een groep inwoners uit de kern of de erin actieve inwonersbelangenvereniging 
beheert het budget en verantwoord de besteding achteraf. Vooraf stellen de beheerders zelf 
een reglement op dat past bij de randvoorwaarden die aan het beheer en de besteding 
worden meegegeven door de raad.  
 

 


