Behandelverzoek ten behoeve van agendacommissie/Presidium
Onderwerp:
Wethouder/Fractie:
Contactpersoon:
Voorkeursdatum1:
Benodigde tijd:

Tiny-Houses Klein Groenrijk Cromvoirt
Gemeentebelangen
Bregje Peijnenburg
Volgende raadscyclus (september)
1 uur

Wat is de insteek van de bijeenkomst (zie hieronder mogelijkheden en toelichting)?
Beeldvormend, opiniërend? Waarom deze keuze?
Een opiniërende bijeenkomst waarbij met de fracties van gedachten gewisseld wordt:
- Of en hoe de ontstane onrust in Cromvoirt vanuit het proces voorkomen had kunnen worden;
- Of de raad hierop mogelijk nog invloed kan uitoefenen;
- Welk participatiemiddel het beste ingezet kan worden bij deze en gelijksoortige projecten/initiatieven.

Aanleiding:
Geef een toelichting op de aanleiding voor het verzoek. Waarom wordt dit verzoek gedaan?
Het gedurende 10 jaar toestaan van 5 tiny houses is ogenschijnlijk een kleinschalig initiatief en valt derhalve onder een bevoegdheid van het college. Zie
bijgevoegde beantwoording van eerdere technische vragen. De impact van het initiatief op veel dorpsbewoners uit Cromvoirt is echter erg groot,
blijkens onder andere de ingezonden brief van bewoners over de komst ervan op het sportveld achter gemeenschapshuis The Battle Axe in Cromvoirt,
waardoor de voorwaarde voor een omgevingsdialoog wellicht niet toereikend is om recht te doen aan de ontstane onrust in het dorp.

Wat is het doel van de bijeenkomst?
Welk resultaat moet de bijeenkomst opleveren? Wanneer is de bijeenkomst geslaagd?
- Inzicht van andere fracties verkrijgen of de omgevingsdialoog afdoende is, gelet op de grote impact op het dorp Cromvoirt.
- Aanpassing door B&W voor uitgebreidere participatievorm

Welke invulling stelt u voor?
1

Voor beschikbare data zie vergaderschema.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met de griffie.
Aanleveren van een verzoek vanuit de organisatie/wethouder via de gemeentesecretaris.

Dit veld alleen invullen in het geval van een raadsdialoogavond. Geef hier een weergave van het programma van de bijeenkomst. Wilt u externen betrekken bij de bijeenkomst?
-

Wat zijn de vervolgstappen?
Aan welke vervolgstappen en tijdsplanning wordt gedacht? Is er sprake van een deadline? Bv. voor eventuele besluitvorming? Zo ja, licht dit verder toe.
- Graag vernemen wij, voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning, van het college van B&W of de uitkomsten van de opiniërende
bijeenkomst reden zijn tot enige aanpassing van het collegebesluit en waarop een mogelijke aanpassing toeziet.

