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(vreemd aan de orde van de dag)

O n d e r w e r p : 75 j a a r Droog combineren
De raad v a n de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-09-2016,
gehoord de beraadslagingen,
o v e r w e g e n d e dat
1. de gemeenteraad 75.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor de viering van 75
jaar Droog in combinatie met het Mondriaanjaar;
2. daar aansprekende ideeën voor gepresenteerd zijn, die vooral de PR van
Noordoostpolder goed doen;
3. er al een initiatiefgroep geformeerd is bestaande uit Toerisme Flevoland, STEP en
geografisch Mondriaan, die in september en inspiratietour door de
Noordoostpolder gaat maken;
4. een initiatiefgroep Droog! een feest wil organiseren voor alle inwoners en daar
€ 250.000 voor vraagt,
van mening dat
1. een groot feest op De Deel maar een beperkt deel van de inwoners bereikt en
weinig doet aan PR
2. er veel activiteiten in die periode (bijv. Pieperfestival, Noppop, festival Oord) en
talenten in Noordoostpolder zijn die betrokken kunnen worden;
3. deze activiteiten en intiatieven elkaar kunnen versterken, de gemeente kan
daartoe een leidende rol nemen;
4. een totaal programmering rond 75 jaar droog en Mondriaanjaar aantrekkelijk
moet zijn voor diverse leeftijds-en doelgroepen;
5. als er naast samenwerking nog aanvullende financiering nodig is, de
initiatiefnemers vooral ook andere financiële bronnen aan moeten boren, zoals
crowdfunding, alvorens bij de gemeente aan te kloppen voor een extra bijdrage,
verzoekt het college
in overleg te gaan met de initiatiefnemers om uitvoering te geven aan het in deze
motie vermelde onder 'van mening dat'
en gaat over tot de orde van de dag.
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