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AMENDEMENT 2021-10-12

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 21.0005599 

Onderwerp: RKC-rapport Dorpsvisies - variantkeuze 1 voor actualisatie

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11 oktober 2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. aanbeveling 2 (pag. 14) als volgt luidt:

2. Vraag het college om te overleggen met de dorpsbesturen over een mogelijke 
actualisatie van de dorpsvisies, inventariseer de wensen en bezie de wijze waarop de 
gemeente een mogelijke actualisatie ondersteunt. Varianten nader uitwerken.

2. vervolgens op pag. 15 een tweetal varianten wordt uitgewerkt waarop deze aanbeveling kan 
worden uitgevoerd; deze varianten houden kort samengevat het volgende in:
1e variant:

• Actualisatie: keuze van het dorp.
• Ondersteuning voor totstandkoming en uitvoering: op projectbasis en afweging 

gemeente.
2e variant:

• Actieve stimulans voor actualisatie met kaders vanuit de gemeente (incl. budget en/of 
ondersteuning).

• Proactief de geactualiseerde dorpsvisies verbinden aan het gemeentelijke 
werkzaamheden.

van mening dat
1. Door het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de dorpsvisies de waarde van de 

dorpsvisies wordt onderstreept. De huidige werkwijze tussen de dorpsbesturen en de 
gemeente niet gewijzigd maar voortgezet dient te worden.

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:
De conclusies van het Rekenkamerrapport over Dorpsvisies te onderschrijven en de gedane 
aanbevelingen over te nemen, met dien verstande dat Aanbeveling 2 als volgt wijzigt:

2. Verzoekt het college om te overleggen met de dorpsbesturen over een mogelijke 
actualisatie van de dorpsvisies, inventariseer de wensen en bezie de wijze waarop de 
gemeente een mogelijke actualisatie ondersteunt. Daarbij te kiezen voor variant 1.
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