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MOTIE 2020-10-1 Ob

Onderwerp: Procesmotie

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 19 oktober 2020 gehoord
de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de woonvisie ter besluitvorming voorligt;
2. deze woonvisie richting geeft aan het bouwprogramma voor de komende 10 jaar;
3. er bij de vaststelling van de perspectiefnota structureel € 50.000 is vastgesteld voor het 

uitvoeren van de woonvisie,

van mening dat
1. de raad van Noordoostpolder in staat moet zijn om de voortgang te monitoren in de 

wetenschap dat de weg geplaveid wordt door het begaan er van, maar de uitvoering en 
voortgang nu niet controleerbaar is, omdat de PDCA-cyclus is daarvoor te beperkt is;

2. het college nu een proces ingaat voor het realiseren van een bouwprogramma dat vraagt om 
een kaderstellende procesnota op basis waarvan de raad kan monitoren;

3. er op initiatief van D66 ook een motie door de raad is aangenomen die het college oproept om 
inzet te plegen op een deel van het contingent van het 100.000 woningen-project (motie 
Koerhuis);

4. dat het ook wenselijk kan zijn om meer dan € 50.000 euro structureel te reserveren voor de 
uitvoering van de woonvisie. Deze extra gelden kunnen verkregen worden uit de 
grondexploitatie en geoormerkt worden in de begroting van 2021 en verder. Hierbij verwijzend 
naar de beoogde inzet van de gemeente voor gebiedsmarketing; het belang van de extra inzet 
zou betaalbaar wonen voor jongeren en middeninkomens dienen te zijn,

verzoekt het college
om met een kaderstellende procesnota te komen voor de uitvoering van het op basis van de 
woonvisie op te stellen bouwprogramma, met bijbehorende begroting gebaseerd op het 
basisbedrag van € 50.000 euro structureel (n.a.v. perspectiefnota 2018)

en gaat over tot de orde van de dag.
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