MOTIE (artikel 28 RvO)
Van

CDA

Aan

De voorzitter

Onderwerp:

1 aprilmonument

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

6 november 2018

De fractie van het CDA stelt de gemeenteraad, in vergadering bijeen op 6 november
2018, voor de volgende motie aan te nemen:
Constaterende dat
• het op 1 april 2022 450 jaar is geleden dat Brielle als eerste van de Spaanse
overheersing is bevrijd;
• dit een belangrijk moment is in de Nederlandse geschiedenis;
• het college bijna 1 miljoen euro wil uitrekken voor de feestelijkheden;
• van dat bedrag 400.000 euro wil besteden aan het vernieuwen van het 1
aprilmonument;
• de viering van 450 jaar 1 april vooral ook een feest moet zijn van, voor en door
inwoners van Brielle.
Overwegende dat
• het nut en de noodzaak van het vernieuwen van het 1 aprilmonument niet zijn
aangetoond;
• er geen duidelijke onderbouwing is;
• de inwoners van Brielle hierin niet zijn gekend;
• een investering van 400.000 euro in het 1 aprilmonument een bijzonder hoog
bedrag is.
Verzoekt het college
• de inwoners van Brielle te betrekken bij de viering van 450 jaar 1 april en de
mogelijkheid te bieden er ideeën voor aan te dragen;
• nadrukkelijk de vraag voor te leggen over het nut en de noodzaak van de
investering in het 1 aprilmonument;
• mede aan de hand van de antwoorden van de inwoners aan te geven wat het nut
en de noodzaak is van het aanpassen van het 1 aprilmonument;
• duidelijk (SMART) de meerwaarde de voorgestelde aanpassing aan te geven en
de daarbij behorende hoogte van de investering.
en gaat over tot de orde van de dag.

Besluit raad:

stemmen voor
stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 6 november 2018
De griffier,
De burgemeester,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

