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Amendement Bossche Zomer 2022 
 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 9 november 2021 bijeen, 

gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Begroting 2022’ (registratienummer 11655275) 

in de commissie Bedrijvigheid van 21 oktober 2021; 
 

Overwegende dat: 

• de twee edities van de Bossche Zomer in 2020 en 2021 een groot succes waren; 

• De Bossche Zomer zorgt voor enthousiasme, creatieve en positieve energie in de stad en dorpen 

en ruimte biedt aan ondernemers en creatievelingen om te ondernemen, organiseren en samen 

te werken; 

• tijdens de Bossche Zomer op een veilige, kwalitatieve wijze fysieke en digitale ontmoeting voor 

een brede doelgroep met een brede programmering wordt gefaciliteerd door de gemeente; 

• het succes onder meer te danken was aan de manier waarop het georganiseerd was met o.a. een 

snelloket vanuit de gemeente en de communicatie en organisatie onder één paraplu; 

• daarnaast vooral de samenwerking tussen de gemeente, de buurt en andere relevante partners 

een van de belangrijkste succesfactoren is geweest en dit vooral doorgezet moet worden;;om 

hun krachten te blijven bundelen en zo de Bossche Zomer in 2022 wederom tot een succes te 

maken; 

• de organisatie van de Bossche Zomer zowel in 2020 als in 2021 door de gemeente werd 

bekostigd met een gemeentelijke bijdrage van € 300.000; 

• niemand weet hoe de zomer van 2022 gaat verlopen en daardoor een gemeentelijke bijdrage 

aan de organisatie van De Bossche Zomer 2022 van € 200.000 is gerechtvaardigd;  

• Een nieuw college daarna aan zet is om voor de periode na 2022 de Bossche Zomer tot een 

permanent succes te maken. 

 

Wijzigt het besluit:  
Door beslispunt 1 te veranderen in: 

1. De conceptbegroting 2022 vast te stellen, met dien verstande dat eenmalig € 200.000,- ten laste 

van de reserve screening 2021, wordt ingezet voor de organisatie van De Bossche Zomer 2022. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

D66 – Daan Peters 

GroenLinks – Antoon van Roosmalen 

Rosmalens Belang – Roos van der Kallen 

CDA – Marcel Ploegmakers 

VVD – Ralph Geers 

Bosch Belang – Paul van der Krabben 


