Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Ontwikkeling Ruimte-voor-Ruimte, vitalisering buitengebied
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 8 oktober 2020
Overwegende dat
- op dit moment nog onvoldoende duidelijk en zeker is, of binnen de 3 contractjaren, de
vereiste 20 kavels voor ORR beschikbaar zijn te krijgen.
-

de financiële risico’s van het aangaan van deze overeenkomst met ORR zo maximaal
mogelijk dienen te worden beperkt. Door vooraf, op basis van een duidelijke
oriëntatie, een visie / voorstel aan de raad ter instemming voor te leggen, kunnen de
risico’s van onvoldoende presteren na 3 jaar, tijdig in beeld worden gebracht

-

een vooraf vastgesteld uitvoeringsplan over de bestemming van de € 1 mln
voorfinanciering door ORR voor het vitaliseren van het buitengebied, onderdeel van
de procedure te maken en

-

Er mogelijkheden zijn om tevens de bestaande RvR-regeling te betrekken en een
gemeenschappelijk uitvoeringsbeleid mogelijk te maken.

-

de gemeente Boekel alle risico’s wil beperken t.a.v. een terugbetalingsverplichting
aan de ORR, wanneer na 3 jaar blijkt, dat er onvoldoende RvR-locaties beschikbaar
zijn gekomen, en dit bedrag niet (meer) beschikbaar is.

-

In principe de eigenaar verantwoordelijk blijft voor de sloop van de gebouwen en een
bijdrage vanuit fonds Vitaal Buitengebied alleen mogelijk is onder de voorwaarden
van nieuw aanvullend beleid.
roept het college op
- Op korte termijn de raad een uitvoeringsplan ter instemming voor te leggen,
welke buurtschappen of zoeklocaties mogelijkheden bieden voor de plaatsing van
deze 20 RVR kavels.
-

de raad tevens een uitwerkplan ter instemming voor te leggen, de wijze waarop
het college de 1 miljoen euro wil gaan gebruiken of bestemmen voor het
vitaliseren van het buitengebied. Hierbij kan ook de huidige uitvoeringsregeling
RVR worden meegenomen.

-

dat zolang bovengenoemde uitvoerings/beleidsplannen RvR, genoemd bij 1 en 2,
niet zijn vastgesteld, er uitsluitend en alleen de voorbereidings- of plankosten van
dit voortraject gefinancierd kunnen worden vanuit deze voorfinanciering van de
ORR.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het de leden van
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