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Amendement: MAATSCHAPPELĲKE EN DUURZAME OPGAVEN IN INVESTERINGSAGENDA

Corsanummer:

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel:

ZOMERNOTA 2021

Stelt het volgende amendement voor:

• Delen van de investeringsagenda specifiek te bestemmen voor 1) de aanpak van sociaal-maatschappelijke opgaven zoals 
armoedebestrijding, kansengelijkheid en voldoende beschikbaarheid van betaalbare woningen, 2) het in stand houden en waar 
nodig versterken van goede publieke voorzieningen, zoals een breed toegankelijk zwembad en 3) de transitie naar een 
duurzame, circulaire en energieneutrale maatschappij;

Toelichting:

• Het college in de zomernota een investeringsagenda met prioritaire projecten van ruim €21 miljoen voorstelt, die inspeelt op de 
strategische opgaven van de stad op lange termijn en bijdraagt aan het verhogen van brede welvaart;


• In de zomernota voor de eerste opzet van deze agenda een achttal projecten worden benoemd;

• Deze projecten een erg hoog ‘investeren in stenen’-gehalte hebben;

• In de zomernota o.a. €2,3 miljoen “structurele ruimte” binnen het sociaal domein wordt gevonden en ingezet op andere doelen;

• Het hierbij o.a. gaat om geld dat was bestemd voor het aanpakken van onderwijsachterstanden, voor sport en gezondheid, 

mantelzorgondersteuning en arbeidsmarktparticipatie, onderwerpen die allemaal gerelateerd zijn aan kansengelijkheid;

• De investeringsagenda hiermee indirect mogelijk wordt gemaakt door kortingen op het sociale domein;

• Veel bewoners van onze gemeente minder kansen hebben in de maatschappij door o.a. armoede, slechte gezondheid, taal- en 

onderwijsachterstanden, en we in onze gemeente daarom nog veel werk te verzetten hebben op kansengelijkheid;

• Een breed aanbod van voor ieder toegankelijke publieke voorzieningen, zoals wijkcentra, bibliotheken en sportvoorzieningen 

-waaronder een breed toegankelijk zwembad- bijdraagt aan gezondheid, welzijn en kansen voor iedereen;

• Dergelijke voorziengen door de vele bezuinigingen steeds meer onder druk zijn komen te staan;

• Enschede niet alleen vanuit verdragen en akkoorden, maar ook moreel, uit zorg voor de volgende generaties, verplicht is uiterlijk 

2050 klimaatneutraal te zijn, en er nog forse opgaven en (maatschappelijke) investeringen nodig zijn dat doel te bereiken;

• Het oppakken van al deze opgaven nadrukkelijk bijdraagt aan het brede welzijn in, en de aantrekkelijkheid van onze gemeente;

• De middelen die momenteel voor deze opgaven beschikbaar zijn en in de zomernota aanvullend beschikbaar worden gesteld, 

ontoereikend zijn om op veel van deze opgaven echt het verschil voor onze inwoners te maken;

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

1. Punt 2 van het dictum te wijzigen in:

• “Het college op te dragen om de voorgestelde investeringsagenda in meer detail uit te werken richting de gemeentebegroting 

2022-2025, waarbij een significant deel van de investeringsagenda zich richt op 1. het uitbannen van armoede, achterstand 
en kansenongelijkheid, alsmede het realiseren van een voldoende aanbod van betaalbare woningen voor doelgroepen en 
lagere inkomens, 2. het op peil houden van een voorzieningenaanbod dat recht doet aan een gemeente van 160.000+ 
inwoners, waaronder een binnenzwembad dat ruime openingstijden en voorzieningen kent voor recreatief zwemmen in alle 
leeftijdscategorieën, en 3. de transitie van onze gemeente naar een duurzame, circulaire en energieneutrale maatschappij.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam & handtekening indiener:

R. Wessels

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 5 juli 2021

De griffier,


