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MOTIE 2019-12-15
Onderwerp: Sociaaleconomische beleid - Aardappels met vis, samen aan de dis

overwegende dat
1. het Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 voorligt ter besluitvorming;
2. dit als doelstelling een goed ondernemersklimaat, een prettige leefomgeving, 

ruimte voor innovatie en werkgelegenheid voor onze inwoners heeft;
3. als onderdeel van het Sociaal Economisch Beleid er zes sectoroverleggen 

ontstaan;
4. de gemeente Noordoostpolder op diverse beleidsterreinen al samen met de 

gemeente Urk optrekt,

van mening dat
1. een betere samenwerking in beide gemeenten bijdraagt aan het behalen van de 

sociaaleconomische doelstellingen, alsmede de samenwerking tussen de 
verschillende sectoren;

2. er veel gemeenschappelijke belangen zijn die door een geoptimaliseerde 
samenwerking beter kunnen worden behartigd;

3. een optimale afstemming tussen de kwaliteiten en belangen van beide gemeenten 
zowel Noordoostpolder als Urk versterkt;

4. samenwerking begint bij onderling begrip, openheid en betrokkenheid;
5. dit bevordert kan worden door vaker met elkaar van gedachten te wisselen,

Spreekt de wens uit

1. Een impuls te willen geven aan intergemeentelijke samenwerking tussen de 
gemeenten Noordoostpolder en Urk door vanaf 2020 jaarlijks een Noordoostpolder- 
Urk Dag te organiseren;

2. De raadsvoorzitter en de griffier, in overleg met (een afvaardiging van) de 
gemeenteraden van Noordoostpolder en Urk, hiertoe in het eerste kwartaal tot een 
programma en een datum te laten komen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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