
 

 

Motie voor gratis openbaar vervoer voor minima     B.M05 

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden: 
 
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van 
burgemeester en wethouders van 18 september 2018 (18bst01198) betreffende het  tot het 
vaststellen van de Begroting 2019; 
 
gehoord de ter zake gevoerde discussie in de meningsvorming van  30 oktober 2018 en de 
raadsvergadering van 6 november 2018; 
 
Overwegende dat: 
 

 De economie van Eindhoven wederom is gegroeid het afgelopen jaar door onder andere de groei 
van Eindhoven Brainport; 

 Iedereen voordeel mag halen uit de groei die onze economie maakt; 

 Er een toename is in het aantal activiteiten en evenementen die worden georganiseerd ten 
behoeve van onze inwoners en de bezoekers van de stad; 

 Sommige activiteiten en/of evenementen een dermate prominente plek hebben ingenomen en 
kenmerkend zijn voor de identiteit van de stad Eindhoven (bijvoorbeeld het evenement GLOW 
en de activiteiten op Strijp-S,);  

 Continuering van de voorziening ‘gratis openbaar vervoer voor minima’ mensen helpt met woon-
werkverkeer maar ook zorgt dat mensen op bezoek kunnen gaan bij familie en vrienden of eens 
naar de stad kunnen om te genieten van de activiteiten en/of evenementen die voor onze stad 
Eindhoven belangrijk zijn. Daardoor komen mensen uit hun door armoede veroorzaakte 
isolement; 

 De voortzetting van de voorziening ‘gratis openbaar vervoer voor minima’ onduidelijk is.  
 
Van mening zijnde dat: 
 

 Iedereen voordeel mag halen uit de groei die onze economie doormaakt;  

 Economische groei niet enkel positieve gevolgen heeft voor de welvaart van mensen maar ook 
voor het welbevinden van mensen.  

 Activiteiten en evenementen toegankelijk moeten zijn voor iedereen zodat de mogelijkheid tot 
sociale verbondenheid (met de stad en de mensen) blijft bestaan en het welbevinden van ieder 
mens wordt gestimuleerd; 

 Duidelijkheid omtrent de voortzetting van de voorziening wenselijk is.  
 
Stelt de raad voor te besluiten het college van burgemeester en wethouders op te roepen om: 

De voorziening ‘gratis openbaar vervoer voor minima’ te continueren en indien nodig het budget uit 

de extra opbrengst van de toeristenbelasting te dekken.  

Eindhoven, 6 november 2018 
De leden van de raad. 
Murat Memis (SP), voorsteller 
Rudy Reker (LPF), voorsteller 
Ruud van Acquoij (50PLUS), voorsteller 



 
Deze motie is ingetrokken  in de vergadering van 6 november 2018. 
   
J. Verbruggen, griffier. 

Toezegging wethouder M. List. 


