
Amendement (artikel 19 Reglement van Orde)

Het Algemeen Bestuur in vergadering bijeen op 28 november 2OL7

Agendapunt: Begroting 2018 en de meerjarenraming 2079-2021

Voorstel: Bestuur rapportage 2OL7-2, Begroting 20L8 en meerjarenraming2OLg-2021

Overwegende,

dat de ambit¡es die staan vermeld in paragraaf 5.2.2. opblz.46 te laag zijn en dienen te worden
aangevuld met de volgende drie volgende nieuwe ambities:

De beschikbare kennis en audiovisuele data van het schap toegankelijk en

leerbaar maken voor de individuele burger van 6 tot 90 jaar of ouder
conforrn het principe van een leven lang leren.

Het waterschap zelf bijdragen gaat ontwikkelen en inbrengen in nieuwe
stedelijke initiatieven, zoals de Climate Campus in Zwolle en de Enexis

Campus in Zwolle.

Het waterschap een digitale adviesfunctie gaat krijgen waarop individuele
burgers en wijken een beroep kunnen doen om hen kosteloos van advies

te dienen om eigen plannen omtrent waterbeheer en het opslaan van

warmte in warmteopslag onder de grond in het grondwater, te ontwerpen
en uit te voeren.

Besluit:

1. Om de drie hierboven vermelde ambities toe te voegen aan de

ambities die nu in de tekst staan.
2, De begroting als volgt te wijzigen:

2.1.Onder het hoofdstuk Klimaat Actief 3.2.4. wordt er in 2018 voor
elk van de dertig nieuwe initiatieven voor 2018 € 1.000

beschikbaar gesteld. ln totaal ongeveer € 30.000.

2.2 Het aanstellen van 0.5 fte in 2018 voor het ontsluiten en

toegankelijk maken van het eigen audiovisueel mater¡aal op
basis van een degelijke didactische |CT-architectuur die
ontwikkelingsgericht is.

2.3. Het aanstellen van 0.5 fte in 2018 voor het produceren en
leveren van waterkennis aan strateg¡sche partners in nieuwe
regionale kenniscentra zoals de Climate campus en de Enexis

campus.

2.4. Reserveer € 30.000 eenmalig voor 2018 uit de egalisatiereserve
als ook de kosten van 2 x 0.5 fte.

En gaat over tot de orde van de dag.

Zwolle, 28 november 2Ot7

Fractie Algemene Waterschapspartij Zuid

Femmy le Clercq-Westhuis
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