Motie Perspectief voor de Ontmoeting 2.0 Eesveen
Voorstel nr. : 2020-RAAD-00050
Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 03-11-2020
De raad gehoord de beraadslaging en overwegende dat,
 Het initiatief om te komen tot de realisatie van de Ontmoeting 2.0 te Eesveen bekend is
bij alle raadsfracties en bij het College;
 Dat het initiatief middels hun projectplan om een nieuw dorpshuis via de Ontmoeting
2.0 te realiseren is onderbouwd;
 In dat projectplan een bijdrage van de gemeente Steenwijkerland genoemd wordt van
groot € 675.000;
 De eigen bijdrage aan de realisatie van de Ontmoeting meer is dan de vereiste 20% bij
dergelijke projecten;
 Het initiatief de laatste in de rij is van alle kernen en wijken om ontmoetingsplekken
voor de kernen en wijken te realiseren;
 Eesveen en de Bult twee kernen zijn in onze gemeente en de kernen een actief
dorpsleven kennen;
 In beide kernen een groot draagvlak is voor dit initiatief;
 Dergelijke voorzieningen van groot belang zijn voor de vitale lokale samenleving
 In de PB 2021-2024 (blz. 49) dit wordt onderkent maar om financiële redenen een niet
gehonoreerde claim opleverde;
Verzoekt het college,
 Om met de initiatiefnemers van Ontmoeting 2.0 uit Eesveen in gesprek te gaan om te
komen tot het realiseren van een nieuw dorpshuis voor Eesveen en de Bult;
 De gemeenteraad in 2021 de uitkomsten van dit overleg te melden en de incidentele
uitgave te berekenen om realisatie mogelijk te maken;
 Het benodigde bedrag via de Algemene Reserve vrij te besteden beschikbaar te stellen
bij een overschot op de jaarrekening 2020 dan wel op een ander moment in 2021;
 Indien het college een ander mogelijkheid ziet voor het beschikbaar stellen van het
benodigde bedrag, de raad hierover te informeren en dit ter besluitvorming voor te
bereiden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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