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De Raad, gehoord de beraadslaging,
Omdat we weten dat:







Circulaire economie zal bijdragen aan een beter klimaat;
Het afval van de één de grondstof van de ander kan zijn;
Organisaties/bedrijven dit zelf vaak niet zien dan wel de expertise en tijd niet hebben om
dit actief op te pakken;
Wanneer een instelling/bedrijf wel circulaire mogelijkheden ziet, is het idee op zich zelf
vaak te klein voor een subsidie aanvraag, is afstemming met andere ontvangers/ketens
tijdrovend en de weg van subsidie aanvraag lang;
De bij de ronde tafel aanwezige instellingen/organisaties veel van deze (kleine)
circulaire kansen zien en zeer bereid te zijn deze collectief uit te uitwerken;
De transitie naar circulaire economie kansen creëert voor (nieuwe) bedrijven.

Omdat we vinden dat:


De nieuwe projectleider naast de vastgestelde speerpunten ook partners/derden zo
voortvarend mogelijk de kansen moet helpen te vinden en om te kunnen zetten in zelf
sturende circulaire projecten; de bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem de basis is
voor het klimaatfonds en tot doel heeft het ondersteunen van investeringen in de stad
die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en
klimaatadaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA
ondersteund.



Wij betrokkenen enige slagkracht moeten geven om project ideeën uit te werken op:
circulaire impact, kansen voor (circulaire) bedrijven, werkgelegenheid, haalbaarheid,
mogelijke geldschieters, subsidiepotten en hoe op dat project op termijn zelfredzaam zal
worden.

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om:
Maximaal 100.000 euro uit het klimaatfonds beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen
van circulaire projecten passend bij de doelstellingen van het klimaatfonds en de kaders
van de bestemmingsreserve. Op voorwaarde dat direct een gelijke investering, in geld
of natura, door minimaal 2 andere organisaties wordt ingebracht.
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