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AMENDEMENT 2020-11-12d
Onderwerp: Openbare toiletvoorziening Emmeloord Centrum

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 9 november 2020, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de Programmabegroting 2021-2024 voor besluitvorming wordt voorgelegd;
2. er in 2018 een motie openbare toiletvoorziening centrum Emmeloord is aangehouden;
3. het college in 2018 heeft toegezegd voor hun realistische opties nader te willen bekijken,

van mening dat
1. een openbaar toegankelijke toiletvoorziening buiten de horeca in het centrum van Emmeloord 

wenselijk is;
2. het niet vanzelfsprekend is dat horeca en winkeliers hun toiletten beschikbaar stellen;
3. dat er inwoners zijn die door ontbreken van deze voorziening angst hebben om het centrum 

van Emmeloord te bezoeken;
4. er anno 2020 innovatieve, veilige, “hufterproof en onderhoudsvriendelijke toiletvoorzieningen 

te realiseren zijn;
5. dat het mogelijk moet zijn om in de omgeving van het cultuurplein/busstation/Kettingplein een 

openbare toiletvoorziening te realiseren;
6. de behoefte op basis van landelijk onderzoek aantoonbaar nodig en wenselijk is;
7. bij de bekostiging van deze voorziening kan er naar gestreefd worden om een budget te 

reserveren vanuit de grondexploitatie of te kijken of het betaald kan worden vanuit een andere 
kostenpost vanuit de exploitatie en de CME daarbij te betrekken,

Besluit de Programmabegroting 2021-2024 gewijzigd vast te stellen door bij Speerpunt 4 - 
‘Stadshart Emmeloord is aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers’ een 4e 
aandachtstreepje toe te voegen bij de toelichting van Activiteit 4.1 (pag. 33):

4.1 Wij voeren het 
Centrumplan Emmeloord 
uit

- wij streven er naar om in het centrum van Emmeloord een 
openbare toiletvoorziening (rolstoelvriendelijk en toegankelijk voor 
minder validen) te realiseren en de raad daarvoor in het voorjaar 
2021 drie opties voor te leggen over de kosten van deze 
voorziening._________________________________________ _
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