Onderwerp: indienen van een amendement in de zin van artikel 28 van het Reglement
van Orde voor de gemeenteraad 2019.

Datum: 26 september 2019
De motie wordt ingediend door: Lokale Realisten//D66

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 26 september 2019
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.26 september 2019, inzake
Instemmen met uitzonderingen woningbouwprogramma 2019, agendapunt nr. 12 ;
Overwegende dat:
-

Het college van burgemeester en wethouders op 26 maart 2019 het
woningbouwprogramma heeft vastgesteld en opgestuurd naar de provincie;

-

Het vastgestelde woningbouwprogramma 2019 enkel een opsomming is van
zachte en harde plancapaciteit in onze gemeente van in totaal 1945 woningen;

-

Deze lijst geen vertaling / uitvoering is van een bredere woonvisie met overwogen
keuzes op het gebied van woningtypen en prijsklassen;

-

Alleen op basis van een gedegen woonvisie een woningbouwprogramma kan
worden opgesteld dat aansluit op, en een vertaling is van die woonvisie;

-

De woonvisie 2016 - 2020 onvoldoende richting biedt voor het vaststellen van het
voorliggend woningbouwprogramma;

Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als
volgt te wijzigen:
1. Alle ná het collegebesluit van 26 maart 2019 ingediende woningbouwinitiatieven,
op de tot 26 maart 2019 gebruikelijke wijze in behandeling te nemen, totdat een
nieuwe woonvisie door de raad is vastgesteld;
2. Het college op te dragen om ambtelijk en bestuurlijk voorrang te geven aan het
opstellen van de bij punt 2. bedoelde nieuwe woonvisie waarin onder andere de
behoefte van huurders en kopers als ook beleid gericht op ouderen en starters op
de woningmarkt zijn vertaald naar woningtypen, prijsklassen, koop en (sociale)
huur, alsmede de fasering qua realisatie.
3. De bij punt 1. en punt 2. beoogde woonvisie aan de raadscommissie ter
voorbereiding voor te leggen in Q2 2020 zodat de raad uiterlijk in juli 2020 hier
over zou kunnen beslissen.

Ondertekening door de indiener(s) van de motie;

Besluit van de raad:
X: de motie is door de raad overgenomen.
O: de motie is door de raad niet overgenomen
O: de motie is gewijzigd overgenomen
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