STEMNUMMER:

AMENDEMENT

KIESNR:
2

Agendapunt ‘Voorstel tot vaststelling Programmabegroting 2022’
Onderwerp: 1e Begrotingswijziging

De raad van de gemeente Beuningen in vergadering bijeen d.d. 9 november 2021
besluit:
-

[DEKKING]
De structurele subsidie t.a.v. het veteranenplatform Beuningen structureel te verhogen
met 2.000 euro en laste van de begroting 2022 en de meerjarenexploitatie.

[BIJSTELLING]
- Subsidie t.a.v. het veteranenplatform Beuningen structureel te verhogen met € 2.000;
- De dekking ten laste van de begroting 2022 en de meejarenexploitaitie á

€ 2.000;

SALDO (moet 0 of positief zijn)

€ 0

- Toelichting dekking:
Het resultaat van de begroting 2022 is positief 2.000 euro hiervan willen we inzetten voor het
uitbreiden van activiteiten voor het veteranenplatform. Omdat de meerjarenexploitatie ook
positief is en het gaat om een structurele verhoging van de subsidie geldt dit ook voor de
meerjarenexploitatie.
- Toelichting bijstelling:

Constaterende dat:
- In de gemeente Beuningen circa 150 veteranen wonen;
- er sinds 2006 een veteranenplatform is;
- dit platform een thuisbasis biedt voor deze gewaardeerde inwoners van de gemeente;
- er vanuit de gemeente jaarlijks een subsidiebudget wordt toegekend (2.000 euro) voor het
organiseren van de jaarlijkse veteranendag;
- vanuit het platform behoefte is aan meer saamhorigheid om ervaringen met elkaar te
kunnen delen;
- het bestuur van het Veteranenplatform hiermee als doel heeft om de veteraan meer in het
voetlicht te zetten en erkenning te geven.
Overwegende dat:
de gemeenteraad van Beuningen erkenning heeft voor de veteranen in de gemeente.
de gemeenteraad van Beuningen het belangrijk vindt dat haar veteranen met elkaar kennis
en ervaringen breder kunnen aanwenden.
- het Veteranenplatform echter aan financiële middelen ontbreekt om dit breder te kunnen
1

-

ondersteunen.;
het Veteranenplatform graag meerdere activiteiten wil organiseren voor in de gemeente
wonende veteranen (zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan een Battlefield tour en het
bezoek aan relevante musea.)
het organiseren van deze activiteiten natuurlijk de nodige kosten met zich meebrengt (o.a.
reiskosten (huur bus), toegangsbewijzen etc).
de huidige subsidie onvoldoende is om aan bovenstaande activiteiten invulling te geven, en
daarom een extra bijdrage vragen van 2.000 euro.

Ondertekening en naam:
BN&M
aangenomen / verworpen / ingetrokken in de raadsvergadering van 9 november 2021

de griffier,

de voorzitter,
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