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Motie nr. 2019-14
Vergadering : 12 november 2019
Agendapunt
8.1 Programmabegroting
Onderwerp : Visie op toekomstbestendige dorpen

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op dinsdag 12 november 2019
- overwegende dat:
1. We naast de binnenstad en de wijken ook evenwichtig aandacht willen voor onze
dorpen
2. Toekomstbestendige dorpen en een toekomstbestendige Stad elkaar versterken
3. Een herstructureringsreserve is gevormd
4. Regels voor het inzetten van deze reserve zijn toegezegd voor 2020 en dit een te
ruime periode is
5. het van groot belang is dat het woongenot van de onze inwoners in het buitengebied
ook gewaarborgd blijft
6. het belangrijk is dat onze gemeente zich mede profileert met een goed woonvestigingsklimaat in het buitengebied

- draagt het college op:
Voor de kaderbrief 2021 met alle relevante partijen, de belangrijke thema's te
identificeren in het kader van leefbaarheid van het platteland en te starten met
een visie op het toekomstbestendig houden en/of maken van de dorpen
Daarnaast de regels van het herstructureringsfonds uiterlijk gelijktijdig met de
kaderbrief vast te stellen
Hierbij de gedachte te betrekken dat het versterken en ruimte geven aan
elementen als cultuur, kunst en historie een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid
kunnen leveren
Bij de begroting van 2021 de visie en daaraan gekoppeld de eerste projecten te
presenteren.
Op basis van de visie een voorstel te doen hoe de herstructureringsreserve
voldoende op peil te houden voor een effectieve inzet ten behoeve van de doelen
die aan deze visie zijn verbonden
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie nr. 2019-14
Vergadering
12 november 2019
Agendapunt
8.1 Programmabegroting
Onderwerp : Visie op toekomstbestendige dorpen

De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op dinsdag 12 november 2019
- overwegende dat:

1. We naast de binnenstad en de wijken ook evenwichtig aandacht willen voor onze
dorpen
2. Toekomstbestendige dorpen en een toekomstbestendige Stad elkaar versterken
3. Een herstructureringsreserve is gevormd
4. Regels voor het inzetten van deze reserve zijn toegezegd voor 2020 en dit een te
ruime periode is
5. het van groot belang is dat het woongenot van de onze inwoners in het buitengebied
ook gewaarborgd blijft
6. het belangrijk is dat onze gemeente zich mede profileert met een goed woonvestigingsklimaat in het buitengebied
- draagt het college op:
Voor de kaderbrief 2021 te starten met een visie op het toekomstbestendig
houden en/of maken van de dorpen
Daarnaast de regels van het herstructureringsfonds uiterlijk gelijktijdig met de
kaderbrief vast te stellen
Bij de begroting van 2021 de visie en daaraan gekoppeld de eerste projecten te
presenteren.
Op basis van de visie een voorstel te doen over de permanente hoogte van de
herstructu reri ngsreserve
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening raadslid/leden/naam fractie
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Vergadering: Begroting 2020 op 12-11-2019
Agendapunt : 8.1
Onderwerp : visie

Motie nr. 2019-11
De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 12 november 2019,

Overwegende dat:
-

Ontwikkelingen als krimp, de energietransitie, ecologische opgaven, demografische
ontwikkelingen, tot leefbaarheidsvraagstukken leiden in het buitengebied.

Draagt het college op:
-

In samenwerking met alle relevante partijen, de belangrijke thema's te identificeren in
het kader van leefbaarheid van het platteland.
Hierop een visie ontwikkeld die voldoende kader bied, om te kunnen komen tot een
doorvertaling in een lange termijn agenda en uitvoeringsplannen.
Hierbij de gedachte te betrekken dat het versterken en ruimte geven aan elementen als
cultuur, kunst en historie een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid kunnen leveren.
De raad bij de behandeling van de kaderbrief 2021 een procesvoorstel te doen.

ondertekening raadslidlleden/naam fractie
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