
Motie investeren in duurzame wederopbloei 

De gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op dinsdag 1 juli 2020; 

Constaterende dat: 
• De coronacrisis de grootste crisis is sinds de Tweede Wereldoorlog en dat de gemeenteraad

juist in deze crisisperiode haar verantwoordelijkheid en het voortouw dient te nemen in het
uitzetten van de koers van de stad;

• De coronacrisis heeft laten zien dat de kracht van de samenleving zit in de verbanden waar
mensen samenkomen;

• De coronacrisis de gemeente en haar inwoners hard treft, zowel financieel maar zeker ook
sociaal-maatschappelijk;

• Juist nu een onderscheidende daadkrachtige en gezamenlijke aanpak nodig is, met een
hoopvolle visie om de stad duurzaam op te laten bloeien.

Overwegende dat: 
• Het belangrijk is dat we ons maximaal inspannen voor het beperken van schade en leed van

onze inwoners ten gevolge van de effecten van de coronacrisis;
• De gemeente ook verantwoordelijk is voor de wederopbloei door tijdig voor te sorteren op

kansen en mogelijkheden;
• Bij de kadernota vorig jaar door onze stad een aantal zinvolle voorstellen zijn gedaan voor

incidentele uitgaven, die onze stad helpen op te bloeien maar die niet zijn gehonoreerd;
• Financiële beperkingen niet belemmerend mogen werken voor het ruimte bieden aan de

kracht en creativiteit van onze samenleving;
• We in het verleden een robuuste reserve hebben opgebouwd, die nu ingezet kan worden

met als doel als gemeente duurzaam sterker uit deze crisis komen.
• We als gemeenteraad moeten samenwerken voor een duurzame versterking van de

Hengelose samenleving in de breedste zin van het woord, met maximale inzet op welzijn,
welbevinden/geluk, het bevorderen van de lokale productie en een gezonde leefomgeving
voor al onze inwoners.

Spreekt het volgende uit: 
• We vullen uit onze middelen een budget met in eerste instantie 500.000 euro incidenteel

geld wat een impuls moet geven aan duurzame versterking van onze maatschappelijk
middenveld, economie en samenleving na de coronacrisis;

• Het budget is bedoeld voor het algemeen belang; het collectief, met de nadruk op verhoging
welzijn, welbevinden/geluk, het bevorderen van de lokale economie en een gezonde
leefomgeving voor al onze inwoners;

• Het budget is bedoeld voor financiële steun, leningen, cofinanciering, coördinatie, stimuleren
en aanjagen van (initiatieven ten behoeve van) onze samenleving en ondernemende stad;



• Het budget is in beginsel bedoeld voor die verbanden die geen gebruik (hebben) kunnen
maken van de landelijke en provinciale steunpakketten, maar die wel het fundament van
onze gemeente vormen;

• Dit betekent de kracht inzetten van de sterke netwerken die onze gemeente kenmerken,
zoals vitale verenigingen, maatschappelijke instanties, lokale ondernemers, creatieve en
culturele sector, binnen onze sterke gemeente;

• En spreekt uit dat het college van de gemeenteraad het vertrouwen heeft dit geld binnen
deze kaders zorgvuldig te besteden.

Draagt het college op: 

• Een budget vrij te maken uit de Algemene Reserve van €500.000 ten behoeve van "Duurzame
wederopbloei" zoals in de tekst van deze motie toegelicht;

• Dit budget naar eigen afweging te gebruiken voor ondersteuning die niet kan wachten;
• Bij de 2e Berap van 2020 verantwoording af te leggen aan de raad over de wijze waarop

bestedingen uit dit budget hebben plaatsgevonden;
• Bij de 2e Berap van 2020 aan de raad de eerste inventarisaties voor te leggen waar extra

ondersteuning na de Corona crisis noodzakelijk is, bij deze inventarisatie de niet
gehonoreerde externe initiatieven die bij de Kadernota 2020-2023 zijn ingediend en deze
inventarisatie te betrekken bij een eventuele bijstelling van het toegekende budget en bij de
begrotingsbehandeling in november 2020.
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