
No. 358423-1 

 

 

 

 

 

 

Emmeloord, 22 januari 2016 

 

Onderwerp 

Oplegnotitie Voorzien in Vastgoed: hoe nu verder? 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: discussiestuk 

 

Vragen aan de raadscommissie Samenlevingszaken 

 

1. De ‘Startnotitie Voorzien in Vastgoed’ en bijbehorende ‘Definitielijst’ zijn opgesteld 

naar aanleiding van uw inbreng in het RTG van 30 november 2015 en uw 

schriftelijke antwoorden van december. Heeft u mogelijk aanpassingen en/of 

aanvullingen hierop? 

2. Over welke onderwerpen wil de raad kaders stellen in de beleidsvisie? 

3. Hoe kijkt u aan tegen de uitkomsten van de brainstormsessie van 30 november 

en de vragenronde onder de fracties, zoals samengevat in de bijlage ‘Voorzien in 

Vastgoed, input raad tot nu toe, d.d. 22 januari 2016’ 

 

Doelstelling 

Een volgende stap zetten in de oriëntatiefase van het project Voorzien in Vastgoed zodat 

in de raad het verdere proces kan worden vastgesteld. 

 

Inleiding 

In de strategische raadsagenda is een aantal onderwerpen benoemd die de raad als 

prioritair ziet voor deze raadsperiode. Ook is in deze agenda afgesproken via welke 

stappen de besluitvorming verloopt. Stappen die ieder keer een andere vorm van 

betrokkenheid van de raad vragen. Het voorzieningen- en accommodatiebeleid is door de 

raad benoemd als prioritair onderwerp. Afgesproken met de raad is om dit onderwerp als 

project op te pakken binnen het project Voorzien in Vastgoed. Beleid wordt ontwikkeld 

via vier verschillende fasen: oriëntatie, ontwikkeling, uitvoering evaluatie. Voorzien in 

Vastgoed bevindt zich in de oriëntatiefase. In deze fase kan door middel van een 

startnotitie verder richting worden gegeven aan het verdere beleidsproces. De raad kan 

aan het college aangeven op welke wijze men verwacht dat het beleid verder ontwikkeld 

wordt.  

In de volgende fase (ontwikkeling) legt het college een voorstel voor een beleidskader 

voor aan de raad. Hiermee geeft de raad richting aan het college. In de uitvoeringsfase 

wordt de raad betrokken bij de ontwikkeling van het uitvoeringsplan, aangezien het hier 

onder meer om meerjarige implicaties en financiële impact gaat. 

 

Aanleiding 

Het Presidium heeft aangegeven, dat de Raad graag nadrukkelijker bij de oriëntatiefase 

van het project Voorzien in Vastgoed wil stilstaan. Dit biedt de raad gelegenheid dit 

onderwerp eerst in het RTG te bespreken. De uitkomsten van deze discussieronde 

worden meegenomen in het voorstel dat wordt voorgelegd aan de raad. 

 

 



No. 358423-2 

Beleidsreferentie 

⇒ Onderwerp op strategische raadsagenda 2014-2018 

⇒ Projectplan Voorzien in Vastgoed (vastgesteld op 10 maart 

2015 door het college van burgemeester en wethouders) 

⇒ Perspectiefnota en programmabegroting 2016-2019 (programma 2, uitvoering 

accommodatiebeleid / Voorzien in Vastgoed, financiële effecten nader te bepalen) 

 

Argumenten 

- 

 

Kanttekeningen 

- 

 

Planning/uitvoering 

Op basis van de behandeling in de Commissie SML van 8 februari 2016 worden de 

startnotitie en bijbehorende definitielijst indien nodig aangepast. Deze worden 

voorgelegd aan de raad: 

 

• RTG Commissie Samenlevingszaken   7 maart 2016  

• Gemeenteraadsvergadering  21 maart 2016 

 

 

Bijlagen 

• Startnotitie Voorzien in Vastgoed, d.d. 22 januari 2016 

• Definitielijst behorend bij Startnotitie Voorzien in Vastgoed, d.d. 22 januari 2016 

• Voorzien in Vastgoed, input raad tot nu toe, d.d. 22 januari 2016 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

Portefeuillehouder : de heer W.C. Haagsma 

Steller : mevrouw E.J. van Straten  

  (39 11; e.vanstraten@noordoostpolder.nl)     

 


