De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering op 24 oktober 2017 voor de Algemene
Beschouwingen t.a.v. Begroting 2018

* Constaterende dat:
- De sociaal economische positie van Dordrecht nog steeds achterloopt op veel andere steden;
- Onlangs de dromen en ideeen voor een toekomstbestendig Dordrecht zijn gepresenteerd door het
project Nieuw Dordts Peil (NDP) in opdracht van de gemeenteraad;
- Een perspectief van “een eigen Eilandmunt voor diensten en producten van en aan elkaar “ werd
voorgesteld ter versterking van de locale sociale economie door de NDP broedgroep ( Dordrecht
voor Elkaar);

* Overwegende dat:
- het voorgedragen idee van NDP zoden aan de dijk zet voor een zelfvoorzienend Dordt en bij kan
dragen aan het behalen van de beoogde klimaatdoelen en dus serieus genomen dient te worden;
- Een lokaal ( geoormerkt) geldsysteem bij kan dragen aan koopkrachtbehoud in eigen stad, doordat het
geld in dit netwerk geen doel op zich is maar een middel om alle capaciteiten lokaal te laten bloeien;
- Het Sociaal Trade Circuit Nederland een samenwerking is van lokaal geld initiatieven gefaciliteerd
door Social Trade Organisation (STRO). Het heeft een lokaal (digitaal) betaalsysteem tussen
ondernemers, consumenten en overheden geïntroduceerd en werkt met betaalsoftware Cyclos.
- Lokaal geld initiatieven zoals de Eurijn (Wageningen e.o.), Groninger Gulden, BredaGeld, Zwolse
Pepermunt, DePyk (Friesland), Utrechtse Euro, Alkmaarse digitale munt en het Sardex netwerk
(Sardinië) al succesvol als leerzaam voorbeeld aan de weg timmeren.

* Verzoekt het College:
- Een duurzame en hoogwaardige ‘Eilandmunt ‘ te slaan uit dit voorstel van Nieuw Dordts Peil en een
serieus onderzoek te doen naar de haalbaarheid en toepassing ervan, zo mogelijk i.s.m. STRO;
- De kosten hiervan mee te nemen in uw begroting 2018 en verslag van onderzoeksresultaten te doen
vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Donnie Greve

