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Amendement 

Impuls Bosch corona-herstelfonds 
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 16 juni 2021 bijeen, 

gehoord de beraadslagingen over de jaarrekening 2020;  

Overwegende dat: 

• de coronacrisis iedereen raakt. De crisis pakt echter anders uit voor verschillende doelgroepen. 

Om die doelgroepen goed uit de crisis te loodsen is een extra impuls nodig; 

• er door de coronacrisis vertragingen en leerachterstanden zijn ontstaan. Dit vraagt om extra 

investeringen in het wegwerken van leer- en taalachterstanden, het mogelijk maken van het 

volgen van digitaal onderwijs voor iedereen en het versterken van zomer- en weekendscholen. 

• door corona zijn sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheidsachterstanden 

verder toegenomen. Dit vraagt om extra investeringen in het programma Positieve Gezondheid, 

met name in de onderdelen bevorderen gezonde leefstijl, bijvoorbeeld via sport, en voor mensen 

met een beperking 

• Het herstellen van de sociale cohesie in de wijken en dorpen van groot belang is en carnaval daar 

belangrijk element in is.  

• Onze carnavalsdorpen als Oeteldonk, Zandhazendurp, Kafland, Waoterrijk, Slotgat, Terpersdurp, 

Oetelhoazendam, en Waoterhazendurp een financiële impuls kunnen gebruiken om van komend 

carnaval weer een groot succes te maken met een mooie optocht; 

• Perspectief bieden ook in de economie van belang is, waarbij de beschikbaarheid van personeel 

in de techniek en de ICT beperkt is. 

• Er tegelijkertijd nog een groep mensen is die in de uitkering zit of een afstand tot de 

arbeidsmarkt heeft door bijvoorbeeld een beperking, waar een gericht traject kan helpen om hen 

aan een baan te helpen in de techniek  

• Sportverenigingen en culturele verenigingen een terugloop zien in sponsoren en leden, terwijl 

sporten goed is voor de gezondheid en voor de sociale contacten 

• Een week of weekend waarin de clubs en verenigingen zich in de gemeente kunnen presenteren 

bij kan dragen aan meer leden of sponsoren en het daarnaast een impuls voor het sporten of 

culturele bezoeken op kan leveren.,  

• Inwoners meer buiten verblijven en de eigen omgeving meer zijn gaan verkennen. De openbare 

ruimte daarvoor aan moet sluiten op de functies van bewegen, verblijven en het “ontmoeten” 

van jong en oud in wijken en dorpen te stimuleren en te faciliteren met functionele plekken 

zoals: speel- en beweegtuinen, groene ommetjes, Petanque courts, pluktuinen, bankjes, etc. 

• tussen maart 2020 en april 2021 middels een Bosch herstelfonds voor circa 39 miljoen euro 

geïnvesteerd is in maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de samenleving te 

beperken; 



• het grondbedrijf in 2020 een positief saldo heeft en dat leidt tot een afdracht van € 14,8 miljoen 

vanuit het grondbedrijf aan het structuurfonds; 

• het structuurfonds zich richt op lange termijnprojecten. De effecten van de coronacrisis vragen 

echter ook om extra investeringen voor de korte en middellange termijn. 

• Deze unieke situatie het rechtvaardigt om de afdracht aan het structuurfonds eenmalig te 

verlagen om daarmee op korte termijn de samenleving een impuls te geven. 

 

Spreekt uit dat: 

een deel van het positief saldo van het grondbedrijf ingezet dient te worden voor het herstel uit de 

coronacrisis. Door de afdracht van het grondbedrijf aan het structuurfonds met 500.000 euro te 

verlagen en deze incidenteel in te zetten voor de volgende doelen:  

- Het verhogen van het budget van het Onderwijskansenfonds met 100.000 euro 

- Het verhogen van het budget van Positieve Gezondheid met 100.000 euro  

- Het verdelen van een budget van 25.000 euro over de carnavalsdorpen voor ondersteuning 

bij het organiseren van het komende carnaval en de bijbehorende optocht 

- Het opzetten van trajecten om mensen vanuit een uitkering of met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar een baan in de techniek te begeleiden, waar een budget van 75.000 euro 

voor beschikbaar is 

- Het organiseren van een moment (weekend/week) waarin sportclubs en culturele 

verenigingen zich kunnen presenteren in de gemeente, waar een budget van 100.000 euro 

voor beschikbaar is 

- Het verhogen van het budget Openbare ruimte wijken en buurten met 100.000 euro om 

daarmee slimme aanvullende maatregelen te nemen die het ontmoeten, bewegen en 

verblijven in de openbare ruimte bevorderen. 

Dit budget beschikbaar is voor 2021, met de mogelijkheid om dit over te hevelen naar 2022 als het 

budget nog niet verbruikt is.  

Wijzigt het besluit: 

1. Vaststellen van het jaarverslag 2020;  

2. Vaststellen van de jaarrekening 2020 ; 

3. € 500.000,- uit het positief saldo grondbedrijf af te dragen aan het ‘Bosch corona-herstelfonds’ 

en de afdracht van het grondbedrijf aan het structuurfonds te verlagen naar € 14,3 miljoen; 

4. Het negatief rekeningresultaat van € 1,5 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve;  

5. Vaststellen van de jaarrekening 2020 van Orthen. 

Namens de fracties: 

Ralph Geers, Bossche VVD   Paul van der Krabben, Bosch Belang 

René van den Kerkhof, D66   Paul Kagie, Leefbaar ‘s-Hertogenbosch 

Esther de Ruiter, GroenLinks   Sjef van Creij, gewoon ge-DREVEN 

Freek van Genugten, CDA   Adriana Hernández, 50PLUS 

Antoon de Groot, Rosmalens Belang 


