AMENDEMENT

Aan de gemeenteraad

2020 – 15

AMENDEMENT

Onderwerp: Amendement inzake Jaarstukken 2019 - Schaatsbaan

1. Voorstel
U wordt voorgesteld:
a. Een nieuw beslispunt 8 toe te voegen:
8. als gemeente de realisatie van een schaatsbaan op het Koningsplein in 2020 te
ondersteunen en daarvoor van het positieve jaarrekeningresultaat € 15.000 beschikbaar te
stellen.
b. Beslispunt 8 te wijzigen naar:
9. Van het positieve jaarrekeningresultaat € 944.900 te storten in de algemene reserve
c. De daaropvolgende beslispunten te vernummeren.
2. Aanleiding
Het vaststellen van de Jaarrekening 2019.
3. Aspecten
Een evenement op het Koningsplein dat geschikt is voor alle generaties en verbindend is, heeft
meerwaarde voor Ridderkerk, juist in dit jaar. Weinig evenementen hebben doorgang kunnen
vinden in 2020.
Horecaondernemers zijn geraakt door de coronacrisis en alle horeca op het Koningsplein kan dit
jaar een extra stimulans gebruiken.
Er zijn verschillende initiatieven en organisaties die eerder een schaatsbaan hebben
georganiseerd of dit jaar een schaatsbaan mede willen organiseren.
De gemeente zou de realisatie van een schaatsbaan in 2020 moeten ondersteunen.
In de programmabegroting 2020 is een bedrag opgenomen voor subsidies voor evenementen /
volksfeesten. Het Radio NL feest gaat niet door, waardoor deze subsidie daaraan dit jaar niet
besteed hoeft te worden. Eerder werd hieraan € 26.000 bijgedragen.

In 2014 is, na overleg met de gemeente door Van der Valk het Sport en Cultuurfonds is opgericht
waarin jaarlijks een bijdrage wordt gestort en waaruit eerder is bijgedragen aan realisatie van de
schaatsbaan o.a. in 2015.
Voorwaarde voor het toekennen van de gemeentelijke bijdrage is, dat alle lagere schoolklassen
een keer kosteloos mogen komen schaatsen.
De jaarrekening 2019 sluit af met een positief resultaat van € 1.691.500.
4. Aanpak/Uitvoering
a. De gemeente ondersteunt samenwerkende initiatieven en organisaties voor het realiseren van
een schaatsbaan op het Koningsplein.
b. De gemeente zet zich in om de gelden bestemd voor het Radio NL feest 2020 eenmalig in te
zetten voor de realisatie van de schaatsbaan in 2020.
c. De gemeente ondersteunt de organisatoren bij het overleg met het Sport en Cultuurfonds voor
een donatie ter realisatie van een schaatsbaan in 2020.
d. De gemeente stelt eenmalig € 15.000 extra voor de realisatie van een schaatsbaan in 2020.
e. In het eerste kwartaal 2021 wordt de raad een overzicht toegestuurd met een overzicht van de
direct of indirecte gemeentelijke bijdragen aan de realisatie van de schaatsbaan in 2020.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De eenmalige kosten van €15.000 te dekken uit het overschot op de jaarrekening 2019.
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