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AMENDEMENT

Onderwerp: Amendement inzake Activiteiten Koningsplein

1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld het raadsbesluit Programmabegroting 2017-2020 als volgt te wijzigen:
Punt 5 toe te voegen met de tekst:
‘Met ingang van 2017 jaarlijks € 30.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren en faciliteren
van activiteiten en initiatieven op en rond het Koningsplein.
De jaarlijkse lasten van dit besluit te dekken door het onttrekken van dit bedrag aan de algemene
reserve, voor het jaar 2017, en voor de jaren 2018, 2019 en 2020 ten laste te brengen van het
geraamde overschot voor die jaren.
2. Aanleiding
De behandeling van de Programmabegroting 2017-2020.
3. Aspecten
Veel activiteiten op het Koningsplein zijn de afgelopen jaren gesneuveld, omdat de gemeente
daar geen bijdrage aan meer leverde.
Activiteiten rond het Koningplein dragen bij aan de levendigheid van het centrum van Ridderkerk.
Activiteiten op het Koningsplein, zoals het KoningspleinFestijn, de Schaatsbaan, volleybaltoernooi,
etc. zijn in het verleden zeer succesvol gebleken, zowel in bezoekersaantallen als voor de lokale
organisaties, verenigingen en scholen. Activiteiten rond het Koningsplein bevorderen de samenwerking tussen verenigingen, inwoners en organisaties en stimuleert de lokale economie.
Lokale activiteiten dragen ook bij aan het aantrekkelijk maken van de gemeente Ridderkerk voor
de eigen inwoners.
De gemeente kan een belangrijke faciliterende en stimulerende rol spelen bij particuliere en maatschappelijke initiatieven. Met een relatief kleine bijdrage kunnen particuliere en maatschappelijke
initiatieven vaker van de grond komen.
4. Aanpak/Uitvoering
Het college verleent subsidie voor het stimuleren en faciliteren van activiteiten en initiatieven open rond het Koningsplein.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten worden gedekt uit de Algemene reserve en het begrotingsoverschot 2018, 2019 en
2020.
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