
   
 

 

 
 
AMENDEMENT op grond van artikel 28 van het reglement van orde. 
 
Agendapunt: 6i Programmabegroting 2020 - 2023 
 
Onderwerp: Gewijzigd vaststellen programmabegroting 2020-2023 
 
De raad van de gemeente Bergeijk in vergadering bijeen op 29 en 31 oktober 2019. 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Het besluit onder punt 1 aan te vullen met: 
1. De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen, inclusief NB speelnatuur en 

ontmoetplek (NB €60.000, dekking uit algemene reserve) 
 
Voorgesteld wordt in te stellen : 
NB: Speelnatuur en ontmoetplek (aanvulling van het huidige speelbeleid) €60.000,- 
 
Het college opdracht te geven om op een centrale en goed toegankelijke, bosrijke locatie (wij 
denken dat het Patersbos een geschikte plek kan zijn) een Speelnatuur en ontmoetplek te 
creëren. Een speelnatuur en ontmoetplek welke toegankelijk is voor al onze inwoners; met 
en zonder beperkingen. Waar zij kunnen ontmoeten, spelen, ontdekken en recreëren in de 
natuur.   
 
Toelichting: 
Afgelopen jaar heeft de Jeugdgemeenteraad van Bergeijk, op aangeven van Milou Smets, 
zich ingezet voor een Samenspeelplek waar kinderen met en zonder beperking samen 
kunnen spelen. De voorkeur van de Jeugdgemeenteraad was een speelplek in de natuur.  
 
De gemeente Bergeijk is in 2013 verkozen tot groenste dorp van Europa. Toch zijn onze 
bossen niet toegankelijk voor al onze inwoners. Veel kinderen met een lichamelijke 
beperking en mensen slechter ter been of rolstoelgebonden zijn vaak al jaren niet meer in de 
bossen geweest. 
 
Een Speelnatuur en ontmoetplek met halfverharde paden maakt het voor jong en oud, met 
en zonder beperking, mogelijk het bos te bezoeken, daar elkaar te ontmoeten,  samen te 
spelen en samen te genieten van een van de Groenste dorpen van Europa. Dat gunnen wij 
iedereen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Namens 
CDA Bergeijk 
Lindy Wijnen-Koenen. 



   
 

 
 
 
AMENDEMENT op grond van artikel 28 van het reglement van orde. 
 
Agendapunt: 6i Programmabegroting 2020 - 2023 
 
Onderwerp: Gewijzigd vaststellen programmabegroting 2020-2023  
 
De raad van de gemeente Bergeijk in vergadering bijeen op 29 en 31 oktober 2019. 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Het besluit onder punt 5 te vervangen door: 
1. Het bestedingsdoel van de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein te verbreden. 

Vervolgens de incidentele lasten van Kempenplus en de eventuele incidentele kosten 
van de pilot burgerschuldhulp, te dekken uit deze bestemmingsreserve.  

 
Voorgesteld wordt in te stellen : 
NB 13: Pilot burgerschuldhulp (aanvulling van het huidige armoedebeleid) voor een periode 
van 1 jaar. (€ 25.000 N) 
 
Het college opdracht te geven dit idee uit te werken, bij voorkeur in Kempenverband. Mocht 
er geen draagvlak zijn in de Kempen dan de pilot te starten voor Bergeijk. De eventuele 
incidentele kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein. 
 
Toelichting: 
Het doel is eenmalig een renteloze lening aan inwoners te kunnen verstrekken tot een 
maximum van 5000 euro per lening. Hiermee kunnen  financiële schulden vroegtijdig worden 
gesaneerd en neemt de verstrekkende instantie de schulden over. Daarna heeft de inwoner 
nog maar één schuldeiser, namelijk de verstrekkende instantie.  
 
Deze voorziening kan vroegtijdig en snel worden ingezet waardoor wordt voorkomen dat 
schulden onnodig hoog oplopen door bijvoorbeeld incassokosten. De maatregel kan worden 
gezien als een integraal onderdeel van vroegsignalering en vroeghulp. Een belangrijke 
meerwaarde wordt verkregen als deze voorziening gecombineerd wordt met een niet-
vrijblijvend traject van schuldhulpverlening en budgettering om problemen met budgettering 
in de toekomst te voorkomen.  
 
In principe is de maatregel kostenneutraal aangezien de lening terugbetaald moet worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
GroenLinks-PvdA Bergeijk    LP Bergeijk 
Fred Vermeulen.     Mark Verhoeven 
 
CDA Bergeijk      VVD Bergeijk 
Lindy Wijnen-Koenen.    Ineke Bergmans 



 

 

GroenLinks-PvdA Bergeijk motie “Aan de orde van de dag” 
op grond van artikel 29 Reglement van Orde   
   
Agendapunt 6i Begroting 2020-2023 
Onderwerp: Aanpassen van de gemeentelijke grondpolitiek. 
 

De raad van de gemeente Bergeijk in vergadering bijeen op 29 en 31 oktober 2019. 
 
Constaterende dat:  
De gemeente Bergeijk momenteel een situationeel grondbeleid voert. Per geval wordt 
bekeken of een actieve of passieve grondpolitiek wordt gevoerd. Daarbij wordt een afweging 
gemaakt op aspecten als potentiële winstmogelijkheden, risico’s en maatschappelijk belang. 
De gemeente voert een actief grondbeleid bij potentiële winstgevende 
gebiedsontwikkelingen.  
 
Van oordeel dat: 

• De huidige bouwplannen voor de komende jaren niet voldoende zijn om aan de vraag 
te voldoen voor met name de doelgroepen. 

• Bij een actieve grondpolitiek men minder rekening hoeft te houden met derden en 
daardoor sneller en gerichter kan bouwen voor doelgroepen. 

• De winstmogelijkheden minder belangrijk zijn dan het realiseren van voldoende 
woningen, zowel in de huur- als de koopsector. 

• De mogelijkheid om grote huizen te splitsen in bijvoorbeeld een beneden- en een 
bovenwoning onvoldoende gebruikt wordt. 

 
 Draagt het college op: 

• Zo snel mogelijk het beleid aan te passen zodanig dat een actiever grondbeleid 
gevoerd kan worden. 

• Te kijken hoe de mogelijkheden om huizen te splitsen uitgebreid kunnen worden en 
welk beleid daarvoor eventueel moet worden aangepast. 

• De gemeenteraad hier zo snel mogelijk over te rapporteren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens GroenLinks-PvdA-fractie,  
Wil Rombouts. 
Fractievoorzitter. 
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