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AMENDEMENT VAN  raadsleden  J. Oude Vrielink 
     Wessels 
      
Ontvangen: 14 maart 2021   
 
Amendement: 2021-J. Oude Vrielink/Wessels-1 
 
Onderwerp: pilot uitgifte regentonnen     
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 16 maart 2021, 
 
Ondergetekende stellen het volgende amendement voor: 
 
Het door het college voorgestelde raadsbesluit:  
 
In te stemmen met het opzetten van een pilotproject voor het uitgeven van regentonnen door de 
gemeente. 
 
Komt te luiden als volgt: 
 
In te stemmen met het opzetten van een pilotproject voor het uitgeven van regentonnen door de 
gemeente, met dien verstande dat: 
 

- met de Woningstichting Tubbergen in overleg wordt getreden of zij binnen het pilotproject 
regentonnen aan huurders van sociale huurwoningen ter beschikking willen stellen en deze 
bereid zijn te plaatsen; 

- indien geen overeenstemming met de Woningstichting Tubbergen wordt bereikt, de pilot 
volgens de in het raadsvoorstel opgenomen voorwaarden wordt uitgevoerd; 

- de raad over de uitkomsten van overleg met de Woningstichting Tubbergen wordt 
geïnformeerd.  

 
 
Toelichting: 
Met het amendement wordt invulling gegeven aan de beraadslaging in de vergadering 
raadscommissie van 2 maart 2021, om draagkracht in deze pilot te betrekken. Om die reden wordt 
voorgesteld eerst te bezien of de regentonnen ter beschikking kunnen komen van huurders van 
sociale huurwoningen. Mocht de Woningstichting Tubbergen niet bereid of in staat zijn om de 
regentonnen te plaatsen, kan de pilot worden vervolgd volgens het aanvankelijke raadsvoorstel.  
 
 
Ondertekening en naam: 
CDA,    PvdA, 
 
 
 
J.A.B. Oude Vrielink   H. Wessels 
  
 
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm 
geschikt om daarin direct te worden opgenomen. 
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om 
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft. 



Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk 
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige 
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.  


