
 
 
  

Motie 
 
Werkbudgetten t.b.v. motie Versnellingsimpuls  
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Ton Menke (PvdA) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 1 november 2020, 
 
gelezen: 

• de aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2021, en de daarin genoemde moties van 7 november 
2019 (begrotingsvergadering): 
motie   6: Bomen erbij in de Oude IJsselstreek; 
motie   8: Wonen en woningbouw in de Oude IJsselstreek; 
motie   9:  Versterking toeristische economie; 
motie 10:  Op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstig buitengebied; 

• de toelichting op de begroting 2021; 
• de motie Versnellingsimpuls van 2 juli 2020;  
• de LB-, PvdA,- en CDA-motie woningbouw en groen van 5 november 2020. 

 
constaterende (c.q. van mening) dat: 

• het coalitieprogramma 2018-2022 “Met lef bouwen aan de toekomst” als gevolg van de 
coronacrisis mogelijk niet geheel tot uitvoering kan komen; 

• voor de uitvoering van de motie versnellingsimpuls van 2 juli 2020 en de LB-, PvdA- en CDA-
motie woningbouw en groen van 5 november 2020 geen additioneel werkbudget aan is 
toegekend; 

• dit gebrek aan middelen, gecombineerd met de economische gevolgen van de coronacrisis, 
de uitvoering van deze moties onder druk zet; 

• onder de bevolking veel draagvlak bestaat voor uitvoering van deze moties; 
• de coronacrisis het draagvlak voor uitvoering onder druk kan zetten en bovendien de lokale 

kwetsbare economie zal treffen; 
• de uitvoering van het coalitieprogramma en de moties kan worden geborgd door extra en 

anticyclisch te investeren conform de geformuleerde uitgangspunten in de Voorjaarsnota; 
• deze extra investeringen niet alleen een versnellingsimpuls geeft maar ook bijdraagt aan de 

continuïteit en vitaliteit van de lokale en regionale economie. 
 
verzoekt het college: 

• de uitvoering van het coalitieprogramma en de genoemde moties (6 t/m10) versneld op te 
pakken; 

• ten behoeven van deze versnelling de algemene reserve tijdelijk extra aan te spreken. Twee 
jaar lang een miljoen per jaar. De bedragen zijn bedoeld als werkbudgetten voor de uitvoering 
van motie 8 en motie 9 (€ 500.000,- per motie per jaar);) 

• Eventuele werkbudgetten ten behoeve van motie 6 en 10 eerst beschikbaar te stellen nadat  
plannen beschikbaar zijn;  

• de algemene dienst met deze financiële impuls niet te belasten; 
• op de gebruikelijke momenten (begroting/voorjaarsnota) de raad te informeren over de 

voortgang van de versnelling en aan te geven of de gereserveerde werkbudgetten toereikend 
zijn; 

• naast de gebruikelijke verantwoordingscycli de raad ook via de commissies separaat over de 
vorderingen te informeren; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening: 
 
Ton Menke [PvdA] 


