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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Uitgangspunten 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;  

 daar onder andere een aantal uitgangspunten bij nodig zijn die richting geven; 

 het college er drie heeft geformuleerd, die concreter gemaakt dienen te worden.  
 

Spreekt uit dat: 
de volgende uitgangspunten centraal staan bij het verdere traject van de aanpak coronacrisis:  

 ’s-Hertogenbosch is een sociale stad die er is voor kwetsbaren in de samenleving; 
 Mensen krijgen de kans om zichzelf te ontwikkelen en het maximale uit hun leven te halen; 
 De gemeente handelt vanuit vertrouwen, maar als dat vertrouwen geschaad wordt treden 

we op; 
 We werken aan een aantrekkelijk en gezond verblijfsklimaat voor mens, dier en 

onderneming; 
 Het netwerken, een echt Bossche eigenschap, biedt kansen en ruimte voor creativiteit en 

creatief ondernemerschap. We ondersteunen dan ook maatschappelijke initiatieven; 



 De gemeente is het geheel van dorpen en wijken, daar moeten de voorzieningen dan ook 
voldoende aanwezig zijn; 

 We bieden veiligheid en zekerheid;   
 De antwoorden op de crisis moeten een duurzaam karakter hebben, in die zin dat ze 

bijdragen aan de langetermijndoelen; 
 Het realiseren van wensen en ambities wordt afgemeten aan de ruimte die mogelijk is bij 

een gezonde financiële huishouding, waarbij we er als gemeente niet aan ontkomen om 
stevige keuzes te maken; 

 We hebben aandacht voor gevoelens van eenzaamheid in de samenleving bij jong en oud (en 
zien het als gezamenlijke opgave met partners in de stad om naar elkaar om te kijken); 

 We houden onze basisinfrastructuur op terreinen als cultuur, sport, zorg en welzijn op hoog 
niveau;  

 We de frontlinie-werkers die op het hoogtepunt van de Corona-uitbraak aan de lat stonden 
willen ontzien. 

 Zowel voor de maatregelen op middellange als de lange termijn ontwikkelen we de koers 
samen met onze inwoners, instellingen en bedrijven.  

 
Verzoekt het college: 
De genoemde uitgangspunten centraal te stellen bij de verdere stappen in de aanpak coronacrisis, 
zoals beschreven in het spoorboekje.  
 
Ralph Geers – VVD  
René van den Kerkhof – D66 
Esther de Ruiter – GroenLinks 
Freek van Genugten – CDA  
Antoon de Groot – Rosmalens Belang 
Pieter Paul Slikker – PvdA  
Judith Hendrickx – De Bossche Groenen 
Paul van der Krabben – Bosch Belang  
Joep Gersjes – Lokaal Gestemd  
Paul Kagie – Leefbaar ‘s-Hertogenbosch 
 
 
 


