MOTIE 2019-03-11
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Kaderstelling en controle inzake ontwikkeling Emmeloord Centrum.
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-03-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de raad in juli 2017 het Compact Centrum (OPP) met daarin vastgelegde kaders
heeft vastgesteld;
2. de raad tevens de programma-exploitatie voor het Compact Centrum, waarin nu
vier bestemmingsplannen zijn geïntegreerd, heeft vastgesteld,
van mening is dat
1. het college na de vaststelling van de programma-exploitatie geen duidelijkheid
biedt over tot nu toe gegenereerde opbrengsten en kosten van de onderhanden
zijnde uitvoering van het Compact Centrum, terwijl het college schrijft; "Het is
raadzaam de belangrijke beweging in het centrum te laten ontstaan door
procedurele duidelijkheid (bestemmingsplan, overeenkomsten) te verkrijgen
voordat opnieuw veel overheidsmiddelen worden aangewend voor investeringen"
(Programmaexploitatie pagina 10);
2. het college in de raadscommissie van december 2018 het volgende aangaf: 'U
bent financieel in 2027 weer aan zet, dan kunt u financieel met ons afrekenen'3. dit inhoudt dat pas over drie raadsperioden gecontroleerd kan worden of het
college uiteindelijk binnen tien jaar oude kaders (2017) is gebleven;
4. de raad tussentijds onvoldoende zicht heeft of de gegenereerde opbrengsten en
gemaakte kosten nog passend zijn binnen de in de programma-exploitatie
vermelde verwachte opbrengsten en kosten;
5. de raad op deze wijze niet in staat is zijn controlerende rol uit te oefenen en
eventueel maatregelen kan treffen in het kader van risicobeheersing, omdat deze
belangrijke gegevens ontbreken,
draagt het college op
1. Tweemaal per jaar, voor de behandeling van de Jaarrekening en Begroting met
een onderbouwde uitvoeringsagenda te komen, met daarbij behorende een
verwachte uitgaven en inkomsten balans, die door de raad moet worden
goedgekeurd.
en gaat over tot de orde van de dag.
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