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Naam: Maureen Schonewille (mede namens Kees de Heer)\
Organisatie (indien van passing):
Originele tekst:
Dat betekent dat alles in eerste instantie budgetneutraal moet gebeuren en dat een
gemeentelijke financiering van acties uit deze Groenvisie op dit moment alleen
mogelijk is door ombuigingen in de huidige budgetten. Als je alle ambities uit
deze Groenvisie op een rij zet, dan is de onvermijdelijke conclusie dat er voor de
uitvoering van allerlei concrete voorstellen wel degelijk extra geld nodig is.
Dat betekent dat burgers en vrijwilligersgroepen keihard op zoek moeten naar
andere financierings - mogelijkheden, bij andere overheden (met name provincie
en waterschap) en bij allerlei fondsen.

Bladzijde: 43
Nieuwe tekst:
Dat betekent dat alles in eerste instantie budgetneutraal moet gebeuren en dat een
gemeentelijke financiering van acties uit deze Groenvisie op dit moment alleen
mogelijk is door ombuigingen in de huidige budgetten. Als je alle ambities uit
deze Groenvisie op een rij zet, dan is de onvermijdelijke conclusie dat er voor de
uitvoering van allerlei concrete voorstellen wel degelijk extra geld nodig is.
Daarom willen we de gemeenteraad vragen en uitdagen om op zoek te gaan naar
extra geld voor voorstellen uit de Groenvisie die een hoge prioriteit hebben.
Ook vragen we de gemeenteraad om vanuit de beschikbare budgetten voor
realisatie van plannen en projecten – denk aan rioolvervanging,
gebiedsontwikkeling, beheer openbare ruimte, e.d. - de uitgangspunten van de
groenvisie mee te koppelen. Rioolbelasting, gemeentebelasting (WOZ),
waterschapsbelastingen, projectkosten e.d. kunnen ook worden gebruikt om de
doelstellingen en uitgangspunten van de groenvisie te realiseren
Ook inwoners, natuurorganisaties, vrijwilligers, bedrijven vragen we te zoeken
naar alternatieve financiering bij de provincie, het waterschap, fondsen,
sponsoring of via crowdfunding.
Immers, “Samen maken we de stad groener”!
Toelichting:
Alle partijen zijn aan zet. Samen maken we de stad groener! Alle partijen kunnen
zich inspannen om financiering te zoeken en vinden.

