Amendement verlenging Denk & Doe Mee!-Fonds : een goed idee voor de stad!
De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 9 november 2020,
behandelende de Begroting 2021, agendapunt 6;
-

Overwegende dat:
De gemeenteraad op 9 juli 2018 de kaders en randvoorwaarden voor het
Denk & Doe mee!-Fonds heeft vastgesteld voor maatschappelijke initiatieven van
Capelse bewoners, organisaties en ondernemers met een goed idee voor de stad.

-

Van de gevormde bestemmingsreserve van 5 miljoen met een einddatum
31 december 2020 is medio 2020 1,6 miljoen besteed. Prognose tot einde 2020
geeft aan ongeveer nog eens 400.000,00.

-

Door de start eind 2018 bod de subsidieregeling, door bepaalde aanvraagtermijnen,
geen mogelijkheid tot het toekennen van een subsidie in 2018 aan een initiatief.

-

Door de Coronacrisis het aannemelijk is dat er minder initiatieven zijn ingediend
en de op de website vermelden (rond de 50) ideeën en aanvragen tot uitwerking zijn
gekomen. Zoals initiatieven leefbaarheid in de wijk, veiligheid, ouderen, jeugd, sport, recreatie
en toerisme, kunst en cultuur, duurzaamheid of educatie en werkgelegenheid.

-

-

Het college heeft aangegeven dat zij bezig is met het opstellen van een voorstel tot
verlenging en deze bij de Najaarsnota 2020 aan de raad voor te leggen.
Voorts overwegende dat:
De intentie van het College ons niet geheel duidelijk is gezien het op pagina 304 gestelde
“Er zijn geen mutaties geraamd vanaf 2021”

-

Een wijziging op de bestemmingsreserve Denk & Doe Mee!-Fonds door de raad al kan
worden genomen bij de vaststelling van de begroting 2021.

-

Door nu al bij de begroting 2021 het besluit te nemen kan, gezien de subsidievoorwaarden,
het jaar 2021 ten volle worden benut voor indienen van maatschappelijke initiatieven en
het eventueel toekennen van subsidie hiervoor.

Besluit:
 Gezien de Coronacrisis de looptijd van het Denk & Doe Mee!-Fonds te verlengen
tot 31 december 2021.


Hiervoor het resterende bedrag van 2020 over te hevelen naar 2021: V 1.170 minder lasten
in 2020; N 1.170 dotatie aan reserve in 2020; N 1.170 onttrekking aan reserve in 2021.



In 2021 voor N 1.830 te onttrekken aan de reserve, waardoor het begrote eindsaldo
per 31 december 2021 0 is.



De bestemmingsreserve Denk & Doe mee!-Fonds per 31 december 2021 te laten
vervallen.



De subsidieregeling Denk & Doe mee!-fonds hierop aan te passen met daarbij een
wijziging voor 1e trance aanvragen boven de 20.000,00, gezien de aanvraagtermijn
van 3 maanden, te zetten op 1 maart.



Voor eventuele extra in- en externe ondersteuning om de voorstellen in het kader
van het Denk & Doe mee!-fonds te kunnen faciliteren, eenmalig voor 2021 N 100
beschikbaar te stellen uit het beschikbare budget van het Denk & Doe Mee!-fonds.
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