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Motie vreemd aan de orde van de dag, ingevolge artikel 33 van het
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Economische gevolgen voor lokale bouwplannen
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 12 mei 2022
Constaterende dat:
• Wereldwijd beperkingen in de vrijheid van ons handelen zijn opgelegd en deels nog
voortduren als gevolg van het coronavirus..
• Deze beperkingen ernstige consequenties heeft / hebben voor de wereldwijd
vervlochten economieën.
• Een stagnatie in de productie van industriële en hoogwaardige gebruiksgoederen
resulteert in een prijsopdrijvend effect voor de consument. ..
• Er schaarste gecreëerd is in onze energievoorziening (minder olie en stroom) met
opnieuw een prijs- en inflatie opdrijvend effect.
• De inval van Rusland in de Oekraïne, een inval die wij veroordelen, en die zorgt voor
een wereldwijde crisis met nog grotere schaarste in essentiële voorzieningen,
grondstoffen en materialen.
Dat als gevolg hiervan:
• Onze inwoners de directe gevolgen ervaren in hun dagelijks leven.
• Dat niet alleen de boodschappen, de brandstof en de energie duurder worden.
• Maar ook de grondstoffen nodig voor de bouw van woningen alsmaar duurder en
schaarser worden.
.
Overwegende dat:
• De VVD Boekel-Venhorst signalen ontvangt dat woningbouwplannen op de Burgt
stagneren en dat reeds gestarte bouwers door de alsmaar duurder wordende
bouwmaterialen tot stilstand zijn of dreigen te komen.
• De verwachting is dat de huidige crisis nog enige tijd voortduurt,
Spreekt uit:
• haar zorgen voor de gevolgen van bestaande en toekomstige bouwplannen op korteen middellange termijn.
EN
roept het college op om:
• De raad van de gemeente Boekel te informeren over de actuele situatie en over de
mogelijke consequenties voor reeds lopende en op korte en middellange termijn
geplande bouwprojecten.
• Hierbij een onderscheid makend tussen projectmatige-, sociale- en particuliere
woningbouw
en gaat over tot de orde van de dag.
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