Wezenbeek

MOTIE 3.
Bestemmingsreserve t.b.v. opbouwen Roosendaalse samenleving na corona
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 en 9 november 2020,
gehoord hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2021;
Overwegende dat:
• De coronacrisis in samenhang met de daaropvolgende economische recessie zal kunnen
leiden tot een ernstige ontwrichting van onze samenleving;
• Deze impact ook ná corona nog zijn doorwerking zal kennen in o.a. ons verenigingsleven, de
sport- en cultuursector, de evenementenbranche en de horeca en middenstand;
• Verwacht mag worden dat gemeenten hiervoor financiële ondersteuning zullen ontvangen
vanuit de Europese Unie, Rijk en/of Provincie, waarbij de gemeente over voldoende
middelen moet beschikken om voor co-financiering te zorgen;
• Ook zonder corona de gemeente voor allerlei zware taken aan de lat staat en het er in de
huidige tijd niet naar uitziet dat de gemeente in de toekomst gelijk in rustiger vaarwater
komt;
• Het daarom goed is om een reserve op te richten om na de coronapandemie te kunnen
investeren in een door corona veranderde en aangetaste samenleving;
Besluit:
1. Een reserve in te stellen ten behoeve van de impact/gevolgen van corona op de
Roosendaalse samenleving (ná corona);
2. In deze bestemmingsreserve de toekomstige bijdragen te storten die de gemeente
Roosendaal ontvangt vanuit Europese Unie, Rijk en Provincie en andere uitkerende
instanties, die ervoor bedoeld zijn om de Roosendaalse samenleving na corona weer op gang
te helpen en/of aanpassingen te kunnen helpen realiseren, die als gevolg van een door
corona veranderde en aangetaste samenleving benodigd zijn;
3. Het innovatiefonds in haar geheel te oormerken voor het bestrijden van de gevolgen van de
coronacrisis;
4. De afgesproken storting in het fonds van de helft van het jaarrekeningresultaat in stand te
houden;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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