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AMENDEMENT 

DATUM: 10/11 november 2021 

Onderwerp: Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 10 en  11  november 2021 behandelend 
het de meerjarenbegroting 2022-2025, 

Constaterende dat: 

• De gemeenteraad middels een unaniem aangenomen motie op 15 juli jl. het college verzocht 
heeft te komen met een voorstel voor de uitvoering van het aanstaande 750-jarige jubileum; 

• Het college op 26 oktober jl. de raad hierover heeft geïnformeerd middels een raadsmemo; 
• De raad in dit memo de afweging mee krijgt om bij de begrotingsbehandeling te overwegen 

om €423.040,- te dekken uit de algemene middelen en dit op te nemen in de begroting van 
2022 als kostenpost voor het uitvoeren van het projectplan 'Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 
1273 —2023'; 

• Gemeente Vlaardingen om een bijdrage van €750.000,- van een totaal aan uitvoeringskosten 
van €1.950.000,- wordt gevraagd; 

• Het college in het raadsmemo van 26 oktober jl. een dekkingsvoorstel doet voor de uitvoering 
van het projectplan waarbij €326.960,- van deze €750.000,- al aan dekking is gevonden uit 
diverse coronasteunpakketten; 

Overwegende dat: 

• Met het uitvoeren van het projectplan ook uitvoering wordt gegeven aan de door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders zoals beschreven in de `Toekomstvisie Vlaardingen 2020-
2040' en het 'Programma Levendige Binnenstad 2030'; 

• Het imago van Vlaardingen hiermee wordt versterkt, hetgeen als speerpunt aan onze nieuwe 
burgemeester is meegegeven; 

• De uitvoering ook zorg draagt voor het versterken van het mede-eigenaarschap van de stad, 
en de lokale economie & voorzieningen op sportief, cultureel en erfgoedterrein; 

• Hiermee een impuls wordt gegeven aan maatschappelijke en innovatieve projecten; 

Besluit: 

"1. De begroting 2022 vast te stellen" 

Te wijzigen naar: 

"1. De begroting 2022 vast te stellen met dien verstande dat: 
- €423.040,- wordt bestemd voor de uitvoering van het projectplan 'Vlaardingen 750 jaar 

stadsrechten 1273-2023' en dit bedrag te dekken uit de algemene middelen; 
- Deze wijziging als kostenpost op wordt genomen in de begroting voor 2022 en wordt verwerkt 

op alle relevante plekken in de meerjarenbegroting 2022-2025;" 

en gaat over tot de orde van de dag. 



NAAM EN FRACTIE, 

Indiener(s): Frans Hoogendijk, Marcel Kerkhof, Rianne Molenaar. 
Fracties: ONS. Vlaardingen, Fractie Kerkhof, W2000/Leefbaar Vlaardingen. 
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