
Agendanummer 11 Motie vreemd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Informatiebehoefte om te bouwen aan de toekomst 
 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 12 mei 2020, 
gehoord de beraadslagingen over het discussienotitie ‘Spoorboekje Corona’ in de commissie 
Bestuur van 7 mei 2020;  
  
Overwegende dat: 

 ’s-Hertogenbosch hard geraakt wordt door de coronacrisis; 
 het college op korte termijn de nodige maatregelen neemt om economische en sociale 

infrastructuur in stand te houden; 

 de lokale overheid niet alle organisaties of bedrijven die in de knel komen door de crisis kan 
helpen en dat dit ook niet gewenst is;  

 de gemeenteraad en het college in gesprek moeten over hoe we vanuit de crisis gaan 
bouwen aan de toekomst;  

 de gemeenteraad hiervoor extra informatie nodig heeft om goede afwegingen te kunnen 

maken. 
 ’s-Hertogenbosch een goede reputatie heeft als datastad  
 Veel bedrijven en instellingen over data beschikken die samen inzicht kunnen geven in 

trends en effecten van de crisis.  
 

Spreekt uit dat: 
de volgende informatie – zo veel als mogelijk is – nodig is voor het verdere gesprek over de aanpak 
coronacrisis:  

 om te bouwen aan een sterke toekomst het van belang is dat de impact van de coronacrisis 
op de verschillende ketens van onze netwerkstad inzichtelijk wordt gemaakt. In deze analyse 
de ‘onmisbare schakels per keten’, ‘het economisch effect’, ‘het sociaal-maatschappelijk 
effect’ als ook ‘het sociaal-cultureel effect’ mee te nemen; 



 zicht op hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch geraakt wordt door de crisis: welke 
inkomstenderving heeft de gemeente; welke voorgenomen uitgaven worden door de crisis 
niet gedaan (bijvoorbeeld subsidies); welke extra uitgaven zijn er reeds gedaan in het kader 
van de crisisbestrijding; 

 zicht op hoe de meest kwetsbare inwoners ontzien kunnen worden; en welke maatregelen er 
genomen kunnen worden;  

 Op welke manier werken Rijk, Provincie en Gemeente samen aan gemeente-overstijgende 
gevolgen van de coronacrisis en welke middelen ontvangen we als gemeente en waarvoor; 

 Welke investeringen kunnen eventueel naar voren worden gehaald om de werkgelegenheid 
in stand te houden (anti-cyclisch investeren)? 

 
Verzoekt het college: 

- In de aanloop naar de begrotingsvergadering van november 2020 bovengenoemde 
informatie aan te leveren  

- Een eerste inzicht in de gevolgen en effecten op 2020 en trends in de samenleving voor de 
Algemene Beschouwingen aan de raad te doen toekomen, hoe onzeker en onvolledig dat 
beeld ook kan zijn  

- De positie als data-stad optimaal te benutten door samen met databedrijven, de JADS en de 
gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk data over effecten en trends te verzamelen en 
toegankelijk te maken.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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