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AMENDEMENT DE GEUS - KEESMAN - VISSER - LANGBROEK 
Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel: 

11 juli 2017 Kadernota 2017-2021 (voorstelnr. 2017038 / zaaknr. 655538) 

 
Korte samenvatting/doel van het instrument: 
instellen ondernemersfonds 2.0 in 2018 
 

 
Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden het volgende 
wijzigingsvoorstel in: 
 
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 11 juli 2017, 
 
- Tekstaanpassing van van het onder beslispunt 2 voorgestelde , te weten: 

 
toevoegen van de navolgende tekst 
 
 “én in te stemmen met de volgende aanpassing in voorstellen nieuw beleid: 
Programma 4: Economie 
Invoegen extra punt: 
Uitvoer te geven aan de in de raadsbrief Ondernemersfonds 2.0 van 29 november 2016 en in de 
aangenomen motie op de belastingnota 2017 uit de raadsvergadering van december 2016 voorgestelde 
stappen om te komen tot een Ondernemersfonds 2.0.” 

 
 
Toelichting:
Het instellen van een Ondernemersfonds 2.0 door middel van een amendement op de belastingnota kon 
vorig jaar niet doorgaan. Besloten is om de koninklijke weg te bewandelen en voor de kadernota met een 
voorstel te komen over de instelling van dit fonds. Door dit op te nemen in de Kadernota 2018 kan het college 
met de voortgang van het instellen van een Ondernemersfonds 2.0 doorgaan. Door het college is in de  
raadsvergadering  van december 2016  aangegeven dat wanneer dit niet in de Kadernota wordt aangegeven 
het college niet meer zelf het initiatief kan nemen maar  dat het dan aan de raad is om hiermee te komen.  
 
De raad en de initiatiefnemers zijn vorig jaar met deze koninklijke weg akkoord gegaan  in de veronderstelling 
dat in 2018 de vervolgstappen uitgewerkt zouden worden.  Om in december 2017 niet voor hetzelfde 
dilemma komen te staan dat de vooruitgang belemmerd wordt omdat dit niet in de Kadernota 2018 is 
opgenomen hechten wij er aan bovenstaand punt toe te voegen in de Kadernota 2018.   
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