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MOTIE 2021-10-12
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11 oktober 2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
• het Rekenkamerrapport Dorpsvisies voorligt om door de raad te worden vastgesteld;
• bij aanbeveling 2 (pag. 15) twee varianten worden uitgewerkt over de manier waarop deze aanbeveling 

kan worden uitgevoerd
• de omgevingsvisie volgend jaar ten uitvoering komt,

van mening dat
1. door de raad, in het licht van ook de omgevingsvisie, meer kader meegegeven mag worden aan 

de ontwikkeling van de dorpsvisies;
2. een dorpsontwikkelingsplan ook recht moet doen aan het streven naar een inclusieve 

samenleving en daarom ook plannen mag laten zien over o,a. de sociale of veiligheidsaspecten 
in het dorp;

3. het streven is dat het college de dorpen om de vijfjaar een geactualiseerd 
dorpsontwikkelingsplan kan laten presenteren, gegeven het vrijwillige karakter;

4. het de dorpen recht doet wanneer het college budget vrijmaakt voor de ontwikkeling van 
dorpsontwikkelingsplannen met eventueel adviesbudget voor de dorpen en dit gepaard laten 
gaan met een kaderstellende nota, waarmee worden dorpsvisies expliciet verankerd in 
gemeentelijk beleid,

verzoekt het college
om elke vijfjaar met een voorstel naar de raad te komen voor kaderstelling en uitvoeringsnota 
dorpsvisie met bijbehorend budget.
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