Amendement 03

Voorstel nr. (agendapunt nr. 7 Voorjaarsnota onderwerp speelplekken)
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021
Ondergetekende stelt voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:
In de Voorjaarsnota beschrijft het college op blz 8:
Speelplekken (€ 70.000 incidenteel)
Uit inspecties is gebleken dat een bedrag van € 70.000 euro noodzakelijk is om de speeltoestellen en
ondergronden volgens beleid en normen veilig te houden. Na uitvoering van de werkzaamheden
kunnen we starten met de gesprekken met de dorpen/wijken over de overdracht van het beheer en
onderhoud.
In het kader van betrokkenheid van inwoners en ondernemers wordt een wijziging voorgesteld. Eerst in
gesprek met de inwoners en daarna de werkzaamheden uitvoeren die na de gesprekken en
inventarisatie over de overdracht van het beheer en onderhoud nodig zijn. Wellicht is de genoemde
incidentele uitgave overbodig.
Stelt voor de voorjaarsnota aan te passen in:
Na gesprekken met de inwoners/dorpen/wijken over de speelplekken en over de overdracht van het
beheer en onderhoud starten met de eventuele uitvoering van de werkzaamheden welke in de
gesprekken besproken en afgesproken zijn.

Slochteren, 8 juli 2021
Namens de fractie LPMG
Patricia Nieland

Het amendement is

overgenomen
aangenomen
verworpen

met

stemverhouding ….. : …….

fracties voor:
fracties tegen:
……….…………………., griffier.

Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.

Wijze van indienen van een amendement:
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.

