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AMENDEMENT VAN raadslid Weerink
Ontvangen: 10 november 2020
Amendement: 2020-Weerink-1
Onderwerp: (pro-)actief grondbeleid
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 10 november 2020
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
om de voorgestelde Begroting 2021 Gemeente Tubbergen te wijzigen als volgt:
in de tabel in het hoofdstuk ‘Werk aan de winkel’, onder de paragraaf ‘Ondernemen’, de navolgende
onderstreepte tekst in de kolom “wat is de volgende stap voor 2021”:
Verbeteren
Gemeente
vestigingsklimaat
bedrijven en
centrumontwikkelingen
• (…)
• (…)
•De rol van de
gemeente bij het
grondbeleid
bedrijventerreinen,
samen met de partners,
opnieuw onder de loep
nemen en indien
gewenst de huidige
aanpak wijzigen. (Als
gemeente regie nemen
en een actieve rol
innemen ten aanzien
van grondbeleid om
bedrijven te kunnen
behouden in de kernen
van de gemeente.
Grondrisico, eventueel
gedeeld met
ondernemers, mag.)
Concrete behoefte
regelmatig in kaart
brengen. (bijv.
behoefteonderzoek
onder start ups,
uitbreiders en ZZP’ers).
te wijzigen in:

Indien er vraag is,
experimenteerruimte
en pilotprojecten
toestaan.
Er wordt onderzocht
wat de concrete
behoefte aan
bedrijfsgrond.

.

(…)

‘De gemeente neemt een (pro-)actieve rol in ten aanzien van grondbeleid, met als inzet vrij
beschikbare bedrijfskavels te hebben om bedrijven te kunnen behouden in tenminste de drie grote
kernen van de gemeente. Hierbij mag de gemeente – eventueel gedeeld met ondernemers –
grondrisico nemen.’
Toelichting:
De gemeente dient een (pro-)actieve houding aan te nemen ten aanzien van het gemeentelijke
grondbeleid. Hierbij kan voorzien worden in bestaande behoefte en wordt geanticipeerd op
toekomstige behoefte. Op die manier is doorlopend grond beschikbaar voor bedrijven. Daarbij is het
doel dat de bedrijven in de gemeente blijven. Daarbij mag de gemeente – uiteraard binnen alle
redelijkheid en de bestaande wet- en regelgeving – grondrisico’s nemen.
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Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm
geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

