Motie
op grond van artikel 29 reglement van Orde.
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 22 mei 2019,

overwegende dat:
a. om de lokale en regionale economie bloeiend te houden, met groeiende en innoverende
bedrijven en een toenemende werkgelegenheid, er, volgens het coalitieprogramma, ruimte nodig
is voor nieuwe vormen van ondernemerschap, ook in het buitengebied;
b. een groeiende vrijetijdseconomie cruciaal is voor onze gemeente en alle kansen daarop dienen te
worden aangegrepen;
c. de concept-Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 is besproken in de
gemeenteraadscommissie Algemene Zaken, Financiën en Economie in haar vergaderingen van 7
maart 2019 en 13 mei 2019;
d. alle in de raad vertegenwoordigde fracties, zowel op 7 maart, als ook op 13 mei, stevige kritiek
hebben geuit op de inhoud daarvan, met name vanwege het grotendeels beschrijvende karakter
daarvan en het ontbreken van een duidelijke lijn en heldere ambities, die er toe zouden moeten
leiden dat de sector Recreatie en Toerisme binnen onze lokale en regionale economie groeit;
e. op verzoek van het college dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei
2019;
f. het college de eigen ambitie omtrent toerisme en recreatie in het voorliggende concept
beleidsplan niet heeft waargemaakt;
g. het college, blijkens haar memo d.d. 14 mei 2019 heeft geconstateerd dat de steun ontbreekt om
de voorliggende Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 vast te stellen en de raad heeft
gevraagd het voorstel van de agenda af te voeren;
h. artikel 31 van het Reglement van Orde voor deze situatie regels geeft en de raad op basis daarvan
dient te bepalen binnen welke termijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt;
i. Er alsnog een beleidsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld en de gemeenteraad
dit onderwerp wenst te agenderen voor haar vergadering van 26 september 2019;

draagt het college op:






te bevestigen dat het vaststellen van de Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 een
bevoegdheid van de gemeenteraad is, zodat aan het vaststellen van de beleidsnotie door het
college geen enkel ander rechtsgevolg is verbonden, dan dat dit de tekst van het aan de raad voor
te leggen concept is;
alsnog een gedegen beleidsplan op het gebied van recreatie en vrijetijdseconomie voor te
bereiden en uiterlijk 1 september 2019 ter beraadslaging en besluitvorming aan de raad voor te
leggen, waarin de door de raad geuite bedenkingen en gevoelens, in voldoende mate, tot
uitgangspunt worden genomen;
er zorg voor te dragen dat de beleidsnotitie niet slechts beschrijvend is ten aanzien van de
bestaande situatie, maar ook de mogelijkheden beschrijft die er zijn om, al dan niet door in onze
gemeente reeds actieve ondernemers, meerdere clusters van moderne, groene en energie
neutrale recreatiewoningen te realiseren of andere maatregelen voor te stellen die een redelijk
uitzicht op de groei van de werkgelegenheid binnen de sector vrijetijdseconomie bieden;

en gaat over tot de orde van de dag

Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, 22 mei 2019
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