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Amendement
Onderwerp
M.b.t. raadsvoorstel
Nummer raadsvoorstel
Datum college
Datum raad
Agendapunt raad

: Beschikbaar stellen budget Burgerbegroting Cuijk
: Programmabegroting 2018
: 2017-55
: 26 september 2017
: 6 november 2017
:7

In te vullen door de griffie

Nummer amendement : A
De raad van de gemeente Cuijk bijeen.
Voorstel
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor.
Het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen. Dit met inachtneming van:
- Dat er voor de Burgerbegroting Cuijk 2018 tot en met 2021 in de programmabegroting Cuijk
2018/2021 jaarlijks een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld van € 50.000.
Toelichting
Eind 2016 is gestart met de eerste Burgerbegroting (BBG) Cuijk. Voor deze eerste BBG kon destijds
vooraf geen vast budget beschikbaar gesteld worden. Uiteindelijk hebben de leden van de werkgroep
en alle deelnemers aan de slotmanifestatie een fictief bedrag van € 140.000 verdeeld over zeven
onderwerpen. In de Programmabegroting 2018/2021 zijn nauwelijks concrete resultaten over de
Burgerbegroting terug te vinden.
De Werkgroep BBG Cuijk vreest dat het nagenoeg ontbreken van een concrete vertaling van de BBGuitkomsten naar de Programmabegroting 2018/2021, de betrokkenheid en het enthousiasme van
zowel de leden van de werkgroep als andere deelnemers in de toekomst negatief beïnvloedt. Dat,
terwijl een van de belangrijkste doelstellingen van de BBG 2017/2018 juist is om het draagvlak en de
betrokkenheid van de BBG onder de inwoners verder te versterken, bijvoorbeeld door het in elke wijk
en elk kerkdorp ophalen van onderwerpen voor de BBG.
Het voor de komende jaren beschikbaar stellen van een vast bedrag voor de uitvoering van projecten/
ideeën uit de Burgerbegroting maakt dat de uitkomsten van de BBG leiden tot concrete resultaten die
terug te vinden zijn in de Programmabegroting. Dit leidt tot meer betrokkenheid en zal het
enthousiasme voor deelname aan de BBG doen toenemen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Indiener(s)
H. Pluk, fractie ABC
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