Wezenbeek
MOTIE 6.

Brede inventarisatie naar de financiële noden in de samenleving
als gevolg van de coronapandemie
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 en 9 november 2020,
gehoord hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2021;
Constaterende dat:
• De gemeente Roosendaal zeker het nodige heeft gedaan en doet om de Roosendaalse
samenleving te ondersteunen tijdens de coronacrisis;
• Ook in de Programmabegroting 2021 te lezen valt dat er in de komende maanden zoveel
mogelijk signalen vanuit de samenleving opgepikt zullen worden om waar mogelijk passende
ondersteuning te kunnen bieden;
Van mening zijnde dat:
• De gemeentekas niet oneindig is en het daarom belangrijk is dat de raad meer inzicht krijgt in
welke groeperingen/verenigingen/organisaties in noodweer verkeren en aldus in aanmerking
zouden willen komen voor financiële steun vanuit de gemeente;
• Alleen dan door de raad goed onderbouwde (en in samenhang genomen) besluiten kunnen
worden genomen over óf en hoe bepaalde groeperingen/verenigingen/organisaties door de
gemeente worden ondersteund;
Overwegende dat:
• Dit een breed onderzoek vraagt naar welke groeperingen/verenigingen/organisaties in
Roosendaal financiële steun behoeven als gevolg van de coronapandemie;
Verzoekt het college:
1. Een brede inventarisatie uit te voeren naar de financiële noden van maatschappelijke
organisaties in de samenleving, die zijn veroorzaakt door de coronapandemie;
2. Bij deze inventarisatie tevens in beeld te brengen en te betrekken:
- welke organisaties reeds bij u bekend zijn t.b.v. corona-compensaties;
- welke organisaties tot op heden (nog) niet in beeld zijn t.b.v. corona-compensaties, maar die
wel een duidelijk maatschappelijk doel dienen en dus alsnog in beeld moeten worden
gebracht om te bepalen of deze mogelijk -vanwege financiële coronanoden- voor
compensatie in aanmerking komen;
3. De raad over deze brede inventarisatie voor februari 2021 te informeren;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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