Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2012- 87

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake uitwerking Nota ‘grijs, zilver en goud’
1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld voor de uitwerking van de Nota ‘grijs, zilver en goud’ voor het jaar 2013
al een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen.
2. Aanleiding
In de raadsvergadering van 4 oktober 2012 is de Nota ‘grijs, zilver en goud’ door de raad voor
kennisgeving aangenomen. Thans wordt met de vaststelling van de Programmabegroting 20132016 het beleid vastgesteld voor het jaar 2013 en worden daarvoor de financiële middelen
beschikbaar gesteld.
3. Aspecten
De gehele raad onderschrijft de in de nota geformuleerde uitgangspunten en belangen. Dat de
raad belang hecht aan dit onderwerp blijkt ook uit het aangenomen amendement 2012 – 77 inzake
Nota grijs, zilver en goud. Het uitvoeringsniveau is zelfs gesteld op het niveau platina.
Reeds vanaf 26 mei 2011 wordt uitwerking gegeven aan ‘het inspelen op de gevolgen van de
vergrijzing’. Er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van eerdergenoemde nota. Het
belang van deze uitwerking en de haast ervan wordt ook onderstreept door de Stichting Karaat
Ridderkerk.
Het is wenselijk om reeds nu in deze begrotingsvergadering het belang van het beleid te
onderstrepen door nu reeds geld hiervoor beschikbaar te stellen in het jaar 2013. Voor de jaren
daarna kan deze afweging op een later moment worden gemaakt. Met het opstellen van
bovengenoemd uitvoeringsprogramma kan er dan ook rekening mee worden gehouden dat er ook
geld beschikbaar is.
4. Aanpak/Uitvoering
Na aanname van dit amendement wordt de begroting aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Voor het jaar 2013 wordt een eerste bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt
ten laste gebracht van de algemene reserve.
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