
 

 

Motie van treurnis 
op grond van artikel 29 reglement van Orde. 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 22 mei 2019, 

overwegende dat: 

 
a. om de lokale en regionale economie bloeiend te houden, met groeiende en innoverende 

bedrijven en een toenemende werkgelegenheid, er, volgens het coalitieprogramma, ruimte nodig 

is voor nieuwe vormen van ondernemerschap, ook in het buitengebied; 

b. een groeiende vrijetijdseconomie cruciaal is voor onze gemeente en alle kansen daarop dienen te 

worden aangegrepen; 

c. de concept-Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 is besproken in de 

gemeenteraadscommissie Algemene Zaken, Financiën en Economie in haar vergaderingen van 7 

maart 2019 en 13 mei 2019; 

d. alle in de raad vertegenwoordigde fracties, zowel op 7 maart, als ook op 13 mei, stevige kritiek 

hebben geuit op de inhoud daarvan, met name vanwege het grotendeels beschrijvende karakter 

daarvan en het ontbreken van een duidelijke lijn en heldere ambities, die er toe zouden moeten 

leiden dat de sector Recreatie en Toerisme binnen onze lokale en regionale economie groeit; 

e. op verzoek van het college dit onderwerp is geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 

mei 2019;  

f. het college de eigen ambitie omtrent toerisme en recreatie in het voorliggende concept 

beleidsplan niet heeft waargemaakt;  

g. de raadscommissie in haar vergadering van 7 maart 2019 heeft doen weten dat deze 

beleidsnotitie onvoldoende ontwikkeld was en in de voorliggende vorm nog niet gereed was 

voor besluitvorming in de gemeenteraad en zo de wethouder heeft teruggestuurd met de 

opdracht met een betere beleidsnotitie terug te komen; 

h. het college, ondanks de heldere aanwijzingen uit de raad,  de beleidsnotitie in ongewijzigde 

vorm een tweede maal aan de commissie algemene zaken en financiën en economie heeft 

voorgelegd; 

i. Wethouder Kock, toen de raadscommissie de kritiek herhaalde, verklaarde dat het college 

nog altijd niet bereid was iets aan het concept voor de Beleidsnotitie Toerisme & Recreatie te 

wijzigen en slechts verklaarde: “Het is, zoals het is”; 

j. het college, blijkens haar memo d.d. 14 mei 2019, heeft geconstateerd dat de steun 

ontbreekt om de voorliggende Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2019-2023 vast te 

stellen en de raad heeft gevraagd het voorstel van de agenda af te voeren; 

 

 

besluit: 

 zijn treurnis uit te spreken over de gang van zaken en de onwil van het college om na 

herhaaldelijk aandringen vanuit de gemeenteraad wijzigingen aan te brengen in het concept 

van de Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2019-2013; 

 



 

en gaat over tot de orde van de dag 
 

Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, 22 mei 2019 
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