
 

 

 

 

in te vullen door raadsgriffier 

amendement letter:  

datum indiening raad:  

indiener:  

agendapunt:  

datum beraadslaging:  

uitslag stemming:  

dagtekening:  

 

Amendement: BESPARINGSMAATREGELEN 
Corsanummer:  

 

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: 

 Gemeentebegroting 2023-2026 

Constaterende dat: 

 

● Er in de begroting verschillende posten zijn opgenomen die haaks staan op vastgesteld beleid. 
● Je geld maar 1x uit kunt geven. 

Overwegende dat: 

 

● Het coalitieakkoord een akkoord op hoofdlijnen zou zijn, maar er verschillende detailafspraken vanuit 
het coalitieakkoord in de begroting zijn opgenomen. 

● Een pilot stortquotum overbodig is, aangezien al lang bekend is dat een stortquotum niet bijdraagt aan 
het verminderen van de hoeveelheid bijplaatsingen. De greep uit de kas om de pilot te betalen 
daarnaast ook nog eens een oneerlijk beeld schetst van de kosten van deze pilot, omdat deze 
kunstmatig buiten de afvalstoffenheffing worden gehouden. 

● Een parkeersubsidie wel sympathiek lijkt, maar haaks staat op onze ambitie om een fietsstad te zijn. 
Daar komt bij dat automobilisten op deze manier een onevenredig beslag op de schaarse ruimte mogen 
leggen in de stad, zonder daar voor te betalen. 

● Er geen wetenschappelijk bewijs is dat camera’s criminelen afschrikt. Wel kan het helpen bij het 
oplossen van misdrijven, maar daarvoor zijn de geselecteerde locaties niet de juiste. 

● Een “onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep” 
waardevol is om uit te voeren, maar de huidige insteek met een promotieonderzoek onnodig duur is. 
Tientallen andere gemeenten hebben inmiddels vergelijkbaar onderzoek gedaan of zijn dat aan het 
doen, het is veel logischer om aan te sluiten bij deze werkwijze. 
 

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 



 

● Uit de lijst in paragraaf 6.9 te schrappen: 
o Punt 12: Pilot parkeren 1e uur gratis 
o Punt 14: Pilot stortquotum max. 300 kilo 
o Punt 20: Uitbreiding cameratoezicht (binnenstad en tunnels) 
o Punt 28: Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van 

bezetting, bevrijding en nasleep 
 

● De te besparen bedragen toe te voegen aan de Algemene Middelen, te weten: 
o Punt 12: €430.000 in 2023 en €445.000 in 2024 
o Punt 14: €600.000 in 2023 en €600.000 in 2024 
o Punt 20: €100.000 in 2023,  €110.000 in 2024 en €120.000 in 2025 
o Punt 28: €100.000 in 2024, €100.000 in 2025 en €100.000 in 2026 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Naam & handtekening indiener:  

Gertjan Tillema (D66)  

Aldus vastgesteld in de vergadering van: DATUM 

De griffier,  

  

 


