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Initiatiefvoorstel
Onderwerp

:

Vervolgaanpak uitvoering Dorpsontwikkelingsvisies van
Middenbeemster en Zuidoostbeemster.

Datum

:

30 maart 2021

Gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 29 van het Reglement van orde
gemeenteraad Beemster 2018.
Probleemstelling:
Voor de uitvoering van de Dorpsontwikkelingsvisies van Middenbeemster en van
Zuidoostbeemster heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad
voorgesteld om een ontwikkelstrategie op te stellen en hiervoor een krediet van € 1.000.000
beschikbaar te stellen. De gemeenteraad heeft dit voorstel op 9 maart 2021 afgewezen.
Hierdoor is de uitvoering van de beide dorpsontwikkelingsvisies stil komen te liggen wat
onwenselijk is omdat dit geen recht doet aan de opgehaalde input van inwoners hoe zij hun
dorp zien in 2040.
Beoogde effecten van het initiatiefvoorstel:
Het initiatiefvoorstel heeft tot doel om op zo kort mogelijke termijn tot een oplossing voor de
ontstane situatie te komen.
Deze oplossing moet worden gevonden door:
- per dorpsontwikkelingsvisie een integraal plan van aanpak voor de uitvoering op te
stellen;
- met specifieke aandacht voor kansrijke projecten en;
- met verwerking van alle input, zoals verwoord in moties, amendementen en andere
afwegingen, die door de fracties op dit onderwerp is gegeven in de commissievergadering van 16 februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021.
Van het college wordt verwacht dat wordt gekomen tot breed gedragen raadsvoorstellen.
De voorstellen moeten aan de gemeenteraad worden aangeboden voor besluitvorming in
mei 2021 zodat de uitvoering van de dorpsontwikkelingsvisies verder kan waaronder het
(verder) oppakken van kansrijke projecten op zo kort mogelijk termijn.
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Financiële gevolgen en risico’s:
Elk plan van aanpak moet een eigen financiële onderbouwing hebben. Voor elk plan van
aanpak moet een apart kredietvoorstel worden gedaan. Dit stelt de gemeenteraad in staat
om de financiële gevolgen en risico’s per plan van aanpak te beoordelen.
Als uitgangspunt kan worden aangehouden dat de kredieten worden geactiveerd onder de
immateriële vaste activa, zoals eerder door het college voorgesteld en waarover de
accountant positief heeft geadviseerd,
Voorstel / beslispunt:
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en wethouders opdracht om per
dorpsontwikkelingsvisie een integraal plan van aanpak voor de uitvoering op te stellen met
specifieke aandacht voor kansrijke projecten en met verwerking van alle input die door de
fracties is gegeven in de commissievergadering van 16 februari 2021 en in de
raadsvergadering van 9 maart 2021, en deze plannen aan de gemeenteraad voor
besluitvorming in mei 2021 voor te leggen via separate en breed gedragen raadsvoorstellen.
Fracties

VVD

PvdA/GroenLinks

D66

CDA

BPP

Wensen en bedenkingen van het college van burgemeester en wethouders.
Het college heeft op 30 maart 2021 medegedeeld geen wensen en bedenkingen te hebben.
De griffier
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