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Amendement 
(Regels voor aanwending bestemmingsreserve Eneco-gelden) 

 
(voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerp-besluit) 

 
Artikel 36 Reglement van Orde 

 

1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een 
amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer 
onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen 
beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad, die 
de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn. 

2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement, dat door een lid is 
ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement). 

3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het 
eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt dat met een mondelinge indiening kan 
worden volstaan. 

4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming 
door de raad heeft plaatsgevonden. 

 
Vergadering: 21 december 2021 
  
Nummer:  
  
Onderwerp: Raadsvoorstel Regels voor aanwending bestemmingsreserve Eneco-gelden 
  

 
 
Ondergetekenden stellen bij amendement voor de tekst onder 1:  
  
“1. Het beleid rondom aanwending van de bestemmingsreserve Eneco als volgt te bepalen: 
 

a. Aanwending voor bestedingen die leiden tot structurele financiële ruimte in de 
begroting en/of, 

b. Aanwending voor aankoop van gronden en/of gebouwen uit strategisch en/of 
maatschapelijk oogpunt tbv regievoering bij de ontwikkeling van een plangebied, en/of 

c. Aanwending voor een revolverend mechanisme ten behoeve van maatschappelijke 
ontwikkelingen met een langlopend effect.” 

 
 
  
Te wijzigen in:  
 
“1. Het beleid rondom aanwending van de bestemmingsreserve Eneco als volgt te bepalen: 
 

1. Aanwending voor bestedingen die leiden tot structurele financiële ruimte in de begroting 
en/of, 

2. Aanwending voor een revolverend mechanisme ten behoeve van maatschappelijke 
ontwikkelingen met een langlopend effect en in het bijzonder die welke betrekking hebben 
op duurzaamheid en klimaatadaptieve maatregelen, en/of 

3. Aanwending voor aankoop van gronden en/of gebouwen uit strategisch en/of 
maatschappelijk oogpunt tbv regievoering bij de ontwikkeling van een plangebied voor 
zover deze (nog) niet via de reguliere grondexploitatie aan de raad kunnen worden 
aangeboden.  
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Ondertekening en naam: 
 
 
 
VVD: Herman Verweij 
 
 
 
CDA: Margreet den Deugd 
 
 
 
D66: Jacco Schook  
 
 
 
Christen Unie: Jako Sterrenburg 
 


