Unaniem aangenomen

MOTIE VAN raadsleden

J. Oude Vrielink
Wessels

Ontvangen: 14 maart 2020

Motie nr.: 2020-J. Oude Vrielink/Wessels-1

Onderwerp: Budget invoering nieuwe Omgevingswet

De raad, in vergadering bijeen op 20 april 2020;

constaterende dat:
naar verwachting in januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt;
voorafgaand aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet door de gemeenten kosten
worden gemaakt ten behoeve van informatievoorziening, voorbereidingen etc.
de implementatiekosten voor Noaberkracht in 2018 op € 820.000 zijn geraamd;
ook na januari 2021 – de invoering – kosten moeten worden gemaakt voor de uitvoering van
de nieuwe Omgevingswet;
de invoering van de nieuwe Omgevingswet kortom een omvangrijke transitie betreft welke
invloed heeft op onder andere beleid, dienstverlening, ICT en organisatie waarmee langdurig
kosten gemoeid zijn,
overwegende dat:
de nieuwe Omgevingswet een Rijkswet betreft die de gemeenten verplicht moeten uitvoeren;
tegenover deze invoering geen compensatie van het Rijk staat;
vooraf nog geenszins duidelijk is dat de nieuwe Omgevingswet besparingen gaat opleveren
voor onze gemeente en regio;
diverse fracties van zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer hun bedenkingen hebben
aangaande de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
gemeenten nog steeds worden geconfronteerd met grote decentralisatieprojecten welke
negatieve invloed hebben op de begroting;
de gemeente Tubbergen mede daarom voorzichtig om moet gaan met de financiën.
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. bij het Rijk en de VNG er op aan te dringen dat er voor gemeenten een financiële
compensatie komt ten behoeve van de invoering van de nieuwe Omgevingswet;
2. de andere gemeenten in Twente te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen;
3. zodra de financiële consequenties in beeld zijn, de reacties aan de gemeenteraad voor te
leggen voordat punten 1 en 2 worden uitgevoerd.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
CDA,

PvdA,

Dorpen Centraal

Gemeentebelangen/VVD

J.A.B. Oude Vrielink

H. Wessels

A.H.B. Plegt

G.M.J. Groothuis

Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken
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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).

