Motie: Verbeterplan Golfbaan Stippelberg
De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
De Motie wordt ingediend door:
Fractie Lokale Realisten / D66 - Fractie VVD - Fractie SP - Fractie Dorpspartij Fractie CDA
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel”;
In vergadering bijeen op 22 mei 2019.
Overwegende dat:
 De golfbaan laagdrempelig voor alle inwoners van Gemert-Bakel toegankelijk
dient te zijn;
 Er kansen liggen voor de golfbaan om de opbrengsten te vergroten, als er ook
aanbod is voor andere doelgroepen;
 Wij het belangrijk vinden dat de leden van de golfbaan actief betrokken blijven
bij de toekomst van de golfbaan;
 Wij vooraf willen weten wat de gevolgen zijn van afschaffing
projectfinanciering zijn;
Roept het college op om:
1. Samen met het bestuur van de Beheerstichting te komen tot continue
verbetering van het huidige verbeterplan, waarin het bestuur van de
beheerstichting actief in gesprek gaat met de leden met als doel tot
aanvullend verbeterpotentieel te komen;
2. De beheerstichting opdracht te geven meer inzet te plegen voor een
laagdrempeliger aanbod en affichering van de golfbaan om de inwoners van
Gemert-Bakel meer te betrekken bij de golfbaan;
3. Te bezien in hoeverre de huidige bestemmingsplanregels en vergunningen
aangepast dienen te worden om de hiervoor bedoelde nieuwe activiteiten en

4. initiatieven juridisch mogelijk te maken, en eventueel daarvoor benodigde
besluiten aan de raad voor te leggen;
5. In gesprek te gaan met het bestuur van de Beheerstichting over de
noodzakelijke koerswijziging;
6. De raad halfjaarlijks te informeren over de aanpassingen van het verbeterplan
en de effecten van de doorgevoerde veranderingen teneinde voorjaar 2021 te
bezien of verder aanpassing van de totaalrekening noodzakelijk is;
7. De mogelijke gevolgen van het loslaten van de projectfinanciering in kaart te
brengen en de raad hierover te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening door de indiener (s) van de motie
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