Motie vreemd aan de orde van de dag:
Behandeling raadsvoorstellen Aankoop centrumgebouw Parc Emslandermeer
en Beschikbaar stellen krediet Stuw
De raad van de gemeente Westerwolde in vergadering bijeen op 30 juni 2021.

Constaterende dat:
 Er al lang gesproken wordt over de toekomst van het centrumgebouw Parc
Emslandermeer (met o.a. zwembad).
 Een raadsvoorstel betreffende voorgenomen aankoop van het gebouw tot heden
volgens mediaberichten door de agendacommissie niet op de voorlopige agenda van
een raadsvergadering is geplaatst.
 Hetzelfde geldt voor een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet
voor een door Stuw uit te laten voeren pilot op het gebied van duurzaamheid.
 Door voldoende leden van de raad op grond van art. 17, lid 2 Gemeentewet een met
reden omkleed verzoek aan de voorzitter is gedaan om op korte termijn een extra
raadsvergadering uit te schrijven.
Overwegende dat:
 Het wenselijk is dat het college op korte termijn over kan gaan tot aankoop van het
centrumgebouw Parc Emslandermeer (inclusief parkeerplaats en toegangsweg).
 De raad in de gelegenheid moet worden gesteld, conform art. 169, lid 4
Gemeentewet, over de voorgenomen aankoop te worden geconsulteerd en tevens
een krediet beschikbaar dient te stellen.
 Er voldoende informatie is om als raad te kunnen reageren op het voornemen van
het college en te besluiten over een beschikbaar te stellen krediet.
 Het eveneens wenselijk is dat Stuw uitsluitsel krijgt over de gevraagde middelen om
een pilot uit te voeren en ook hieromtrent voldoende informatie verstrekt is om een
besluit te kunnen nemen.
 De raad over zijn eigen agenda gaat en uiteindelijk besluit over de in zijn vergadering
te behandelen voorstellen en te nemen besluiten, waardoor kan worden besloten af
te wijken van een standpunt van de agendacommissie.
 Het van belang is besluiten zorgvuldig tot stand te laten komen met tijdige
agendering en beschikbaarheid van voorstellen, conform het Regelement van orde
van de raad.

Besluit:



Zowel het raadsvoorstel m.b.t. aankoop van het centrumgebouw Parc
Emslandermeer, als ook het raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet Stuw op de
agenda te plaatsen van de extra raadsvergadering waarom is verzocht.
De betreffende voorstellen en daarbij behorende stukken uiterlijk op 1 juli 2021 (de
dag volgend op deze raadsvergadering) ter beschikking te stellen aan de raad.

en gaat over tot de orde van dag.
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fractie Gemeentebelangen

