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M O T I E 2017-ll-09e 

Deze mo t i e hee f t be t rekk ing op voo rs te l nr. 5 1 8 6 4 9 

O n d e r w e r p : Begroting - pop-up V W 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 13-11-2017 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de vestiging van het W V kantoor in Emmeloord gesloten is in 2013, 

van mening dat 
1. de iPoints in 70% van de gevallen niet werken; 
2. ondernemers in de recreatieve sector behoefte hebben aan één plek waar alle 

toeristische informatie te verkrijgen is; 
3. inwoners en bezoekers behoefte hebben aan één centrale plek waar toeristische 

informatie en initiatieven te vinden zi jn; 
4. een pop-up W V in het toeristisch seizoen makkelijk en snel te realiseren is, 

draagt het college op 
1. voor het toeristisch seizoen 2018 een pop-up W V te realiseren, in samenwerking 

met de ondernemers en lokale organisaties die actief zijn in toerisme en recreatie. 
2. De raad voor de verkiezingen een inhoudelijk voorstel, incl. kostenraming, voor te 

leggen waarbij de poldertoren wordt meegenomen als optie. 

Ondertekening en naam: 
De fract ie(s) van: 
VVD Noordoostpolder 

Politieke Unie 

Voor: V2. 

Tegen: ^ 

Besluit gemeenteraad 

Naam: 
Ellen Lindenbergh 

Ellen van Elk 

Aangenomen / verworpen 



Motie 2017-11 -9e pop-up VW (WD) 
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W.J. Veendrick 

J.C.M. Goos 

B.H. Reussing 

T.P.R. G r a m 

F.P.J. van Erp 

J . van der Boom 
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H. van Keulen 
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T.J. van Dijk 
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W.P. Keur 
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M. Dekker 

Voor: 12 Tegen: 17 Totaal: 29 
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