
 

 

 
 

 
MOTIE VAN raadslid  H.J. Stevelink    Ontvangen: 14 maart 2020 
     

 

Motie nr.: 2020-Stevelink-1 

 

 
Onderwerp: Kwaliteitsplan Openbaar Groen (financiering) 
 

 
 
De raad, in vergadering bijeen op 16 maart; 

constaterende dat:   
 

- de raad op 10 februari jl. kennis heeft genomen van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
(KOG); 

- in het betreffende raadsvoorstel is aangegeven dat voor de ambities uit dat plan extra 
structurele middelen benodigd zijn; 

- besloten is de financiering van de ambities te betrekken bij het opstellen van de 
perspectiefnota voor het begrotingsjaar 2021; 

- de raad in juni een besluit over de perspectiefnota neemt; 
 
overwegende dat: 
 

- met veel inbreng uit onze kernen het KOG tot stand is gekomen; 
- in de perspectiefnota de beleidsmatige en financiële richting voor 2021 in beeld wordt 

gebracht; 
- wij uit de kernen de oproep horen, het KOG  tot uitvoering te brengen; 
- het recht doet aan het proces met onze inwoners, om resultaten daadkrachtig te 

verwezenlijken;    
- wij balans zoeken in ambities en concrete resultaten in onze fysieke leefomgeving; 
- tot deze fysieke leefomgeving ook ambities op het gebied van duurzaamheid en het 

gemeentelijk rioleringsplan behoren; 
- een verdeling van gereserveerde gelden ertoe leidt dat deze in 2020 ook voor het KOG 

kunnen worden ingezet; 
 
draagt het college op: 
 

1. een wijziging van de begroting 2020 ten behoeve van de KOG voor te bereiden, ten laste van 
gereserveerde middelen voor: 

a. duurzaamheid, groot €.75.000, en 
b. riolering, groot € 75.000; 

2. deze begrotingswijziging in april aan de raad voor te leggen; 
3. voor te stellen het KOG overeenkomstig vast te stellen; 
4. in de Perspectiefnota verdere middelen ten behoeve van de ambities van het KOG te ramen. 



 

 

 

Ondertekening en naam: 
CDA,    
 
 
 
H.J. Stevelink  
 
 
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken 
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (art. 34 Reglement van orde). 
 
 
 


