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Amendement op de motie:
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Oosterik

Geamendeerd: 09 november 2021

Motie nr.: 2021/………………………………………………………

Onderwerp: Besluitvorming Centrumberaad

De raad, in vergadering bijeen op 9 november 2021

-

-

constaterende dat:
De raad op 6 juli 2021 de bestuursopdracht Centrumgebied en Glashoes geamendeerd heeft
vastgesteld;
De bestuursopdracht het college opdracht geeft bij de uitvoering van het Glashoes een ‘pas op
de plaats’ te maken;
Deze ziet op een heroverweging van de gebiedsontwikkeling kerngebied Tubbergen in het licht
van visie, doelen, uitgangspunten en draagvlak;
De visie gedragen moet worden door de inwoners van de gemeente Tubbergen;
Het gebied een sterk economische en maatschappelijke kern moet worden, waarbij ontmoeting,
dienstverlening en gastvrijheid centraal staan;
Iedere uitkomst openstaat en aan de raad wordt voorgelegd.
overwegende dat:
Het college onder de procesnaam Centrumberaad sinds de zomer met diverse partijen in
gesprek is over de centrumvisie;
De vaststelling van een centrumvisie een eenmalige kans is, waarbij niet over één nacht ijs
moet worden gegaan;
De visie niet enkel het Raadhuisplein beslaat, maar het gehele centrum van Tubbergen met een
veelheid aan functies, kansen en mogelijkheden;
Dit een van de meest belangrijke besluiten m.b.t. Tubbergen is, met doorwerking ver in
komende jaren;
Wij veel signalen ontvangen van inwoners die zich afvragen wat de status van het Glashoes en
het centrumplan is en hoe het vervolgproces eruit ziet;
Een besluit met tijdspad nergens formeel is afgesproken;
Er door ons verwacht wordt dat er in een dergelijk voorstel verschillende alternatieven worden
voorgelegd aan de raad;
Inwoners en de raad zowel voor de input als over de uitgewerkte alternatieven voldoende
moeten worden gehoord;
Wij zelf voldoende tijd willen hebben een afgewogen oordeel te kunnen geven over deze
uitgewerkte alternatieven;
Wij over deze alternatieven ook inwoners voldoende willen kunnen raadplegen;
De raad momenteel in niet-openbare vergaderingen om input wordt gevraagd;
De huidige raad niet vlak voor de verkiezingen nog een dergelijk ingrijpend besluit zou moeten
willen nemen.
Spreekt uit dat:
Het College voortvarend verder werkt aan een visie op het Centrumplan op hoofdlijnen;
Het college de tijd neemt om op te halen uit alle dorpen én terug te koppelen aan alle dorpen,
wat de dorpen belangrijk vinden;

-

Eind januari 2022 met een voorstel te komen: De Centrumvisie Tubbergen op hoofdlijnen vast
te stellen en daarbij een aantal scenario’s op locatie voor te leggen;
Aan de nieuwe raad de keuze te laten om de definitieve voorkeursscenario’s vast te stellen;
De terugkoppeling naar én behandeling door de raadsfracties in de reguliere openbare raadsen commissievergaderingen moet plaatsvinden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

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).

