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Addendum bij initiatiefvoorstel “Bewoners nemen heft in eigen handen“ 

 

N.a.v. de vragen en opmerkingen tijdens de commissie Cultuurverandering wil de PvdA bij het 

intitiatiefvoorstel “Bewoners nemen heft in eigen handen” het volgende wijzigen en toevoegen: 

 

 Het voorstel aan het college om te onderzoeken of bewoners in wijken waar geen NLA-budget 

beschikbaar wordt gesteld bereid zijn 1.5% bovenop de OZB die ze moeten betalen te storten in 

een fonds, trekken wij in. De PvdA nodigt het college wel uit op zoek te gaan naar nieuwe 

vormen van financiering.  

 

 Wat betreft de integrale budgetten: Hiermee bedoelen wij dat het college op zoek gaat naar 

mogelijkheden om integrale budgetten te vormen. Wij hebben daarbij de suggestie gedaan om 

te kijken naar budgetten die participatie raken. Het is niet onze bedoeling de door ons 

genoemde voorbeeld budgetten uit te hollen, maar te kijken of er een effectieve integrale 

combinatie van budgetten gemaakt kan worden. Wij stellen dit voor in verband met het 

verdwijnen van de aanvullende middelen (ISV) en bezuinigingen(NLA-budget). Maar ook om 

in wijken waar geen NLA-budget beschikbaar is, tegemoet te kunnen komen aan initiatieven uit 

de wijk. 

In het preadvies van het college op het intiatiefvoorstel lezen wij dat het college i.v.m. de 

bezuinigingen en de ambitie om flexibel in te spelen op de initiatieven uit de wijken, op zoek is 

naar mogelijkheden om de gemeentebegroting flexibel en meer integraal in te richten. Dit past 

bij onze gedachte zoals verwoord in het initiatiefvoorstel. 

 

 Verder willen we toevoegen dat wij niet alleen spreken over NLA-wijken. Wij willen juist 

graag dat er een pilot wordt gedaan in één wijk die NLA-budget ontvangt en één wijk die geen 

NLA-budget ontvangt.  

 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

 

Bea Enting          Marloes Dekker 

 

 

 


