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A M E N D E M E N T 2016-07-13 

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 399817 

O n d e r w e r p : verwerving De Stiepe in Rutten 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de Pilot Rutten los staat van besluitvorming Voorzien in Vastgoed; 
2. door de huidige eigenaar het huurcontract met de huidige huurder per 30-6-2016 

is opgezegd; 
3. na aankoop Stiepe de huidige huurder een verlenging krijgt voor bepaalde ti jd van 

max. een jaar; 
4. de sloop van de Stiepe bijdraagt aan de leefbaarheid en het aangezien van 

Rutten, 

van mening dat 
1. in Rutten, z.s.m. gewerkt dient te worden aan het realiseren van 

inbreidingslocaties; 
2. nu reeds duidelijk moet zijn wanneer De Stiepe werkelijk gesloopt gaat worden, 

besluit het voorstel als volgt aan te passen: 
1. In te stemmen met de aankoop van de opstallen en afkoop van het recht van 

opstal en cvcntuGGl sloop aangaande De Stiepe te Rutten; 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 393.500; 
3. Een afschrijvingsreserve in te stellen van € 250.000 voor de opstallen; 
4. De 11e wijziging van de prog ram ma beg roting 2016 vast te stellen. 
5. Na afloop huurcontract voor bepaalde tijd van max. een jaar, onmiddellijk 

over te gaan tot sloop van De Stiepe. 
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