Motie 9.1
Ter vergadering gewijzigde versie

Motie
Progressief Akkoord Leudal en Leudal Sociaal stellen de Gemeenteraad van Leudal voor om
in zijn vergadering van 9 november 2021 bij agendapunt 9 een besluit te nemen over
onderstaande motie met betrekking tot een voorbereidingskrediet van het burgerinitiatief
Dorpsoverleg Itter Laeftj ter realisering van een toekomstbestendig dorpshuis in Neeritter.
In het Raadsvoorstel van 5 oktober 2021 wordt de Raad voorgesteld om voor
bovengenoemd initiatief een voorbereidingskrediet van €180.000,- ter beschikking te stellen
inclusief het bedrag van €40.000,- voor de ambtelijke inzet vanuit de gemeente Leudal.
De gemeenteraad van Leudal in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 2021
Overwegende dat:
✓ Het hier gaat om een proces van onderop
✓ Er vanuit de gemeenschap Neeritter veel tijd en vrijwillige inzet is geïnvesteerd om het
initiatief te kunnen realiseren;
✓ Er bij het toekennen van een voorbereidingskrediet een bedrag is opgenomen voor
ambtelijke ondersteuning, hetgeen tot dusver zeer ongebruikelijk is;
✓ Progressief Akkoord Leudal en Leudal Sociaal dit een voorbeeld van een burgerinitiatief
vinden dat voor de gemeente qua ambtelijke inzet, tijd en geld nauwelijks financiële
gevolgen heeft gehad;
✓ Het voorliggende voorstel voor toekenning van het voorbereidingskrediet in principe de
goedkeuring van de Raad heeft.
Constaterende dat:
✓ De gemeente Leudal geen tijdschrijf-systematiek kent voor uren-inzet bij projecten;
✓ De gemeente dientengevolge niet kan verantwoorden of een bepaald bedrag passend is
om door te berekenen;
✓ Het meeste voorwerk al gedaan is vanuit de gemeenschap en dit ook niet doorberekend
is in bespaarde uren en kosten voor de gemeente;
✓ Het onverwacht nieuw is om bij toekenning van subsidies een bedrag in mindering te
brengen van het te verstekken subsidie ten behoeve van de ambtelijke inzet;
✓ Indien de indieners dit vooraf hadden geweten zij wel een hoger bedrag opgenomen
zouden hebben bij de subsidieaanvraag;

✓ Het door ‘Itter Laeft’ gevraagde subsidie in feite een bedrag is dat vanuit de
gemeenschapsgelden onttrokken wordt en dus ten goede moet komen aan die
gemeenschap en niet aan de financiering van ambtelijke inzet.
Draagt het College op:
- Het door te berekenen bedrag aan ambtelijke inzet bij deze specifieke aanvraag
concreet toe te lichten;
- Dit daarna alleen te verrekenen met het toe te kennen subsidie als duidelijk is welke
inzet daarmee gemoeid is geweest;
- Het daarna als kostenpost toe te voegen aan het bedrag van het voorbereidingskrediet
en daarmee dus het te verstrekken subsidiebedrag te verhogen;
- En tenslotte aan de Raad de noodzakelijke informatie te verstrekken over de
gehanteerde systematiek van tijdschrijven.
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie PAL,
Fractie Leudal Sociaal

