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Amendement: Reservering Kansengelijkheid
Corsanummer:

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel:

Gemeentebegroting 2023-2026

Constaterende dat:

● De raad Kansengelijkheid op de Raadsagenda heeft gezet en hier nog in 2022 met elkaar over in gesprek wil,
● De raad op 15 december 2020 de strategie ‘Kansrijk Enschede: Enschedese strategie kansengelijkheid voor 

ieder kind 2020 – 2024’ heeft vastgesteld,
● De raad die avond eveneens de motie ‘Meerjarige strategie Kansengelijkheid’ heeft aangenomen, waarvan 

de financiële implicaties voor de Zomernota van 2021 in kaart zouden moeten worden gebracht,
● Elk jaar teruggekoppeld zou worden over de voortgang rond Kansengelijkheid,
● De motie ‘OJA op alle scholen onderzoeken’ op 31 januari 2022 is aangenomen, waarin de financiële keuzes 

voor de zomernota/ 'financiële foto' 2022 voorgelegd zouden worden aan de raad, maar dit niet is gebeurd,
● In Gemeentebegroting 2023-2026 geen extra budget is opgenomen voor de raadsagenda.   

Overwegende dat:

● Het niet ondenkbaar is dat behandeling kort na vaststelling van de Gemeentebegroting 2022-2026 de raad 
(als voortvloeisel uit de discussie rond Kansengelijkheid via de Raadsagenda) op korte termijn alsnog budget 
nodig heeft om invulling te geven aan haar ambities op dit dossier,

● Er al teveel vertraging zit op de uitwerking van de Meerjarige strategie Kansengelijkheid en de aangenomen 
moties op dit onderwerp en we ook in 2023 stappen willen kunnen zetten,

● Het nu nog onduidelijk is welke zaken rond Kansengelijkheid om extra budget vragen voor 2023, 
● Het mogelijk is om voor geld wat nodig is vanaf 2024 en verder dekking te regelen via de Zomernota 2023 en 

Gemeentebegroting 2024-2027.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

● Toe te voegen aan het dictum als punt 1:
o Een bedrag van €500.000 te reserveren voor de raadsagenda, waarbij oa kansengelijkheid en 

700 jaar Enschede thema's zijn, te dekken vanuit de Algemene Reserve. Dit bedrag kan binnen 
het kader van de raadsagenda door de raad in 2023 ingezet worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam & handtekening indiener:



Aldus vastgesteld in de vergadering van: DATUM

De griffier,


