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Deze motie  is aangenomen/verworpen/ingetrokken  

met ….. stemmen voor en ….. stemmen tegen. 

 

De raad van de gemeente Sluis 

 

De griffier,                                 De voorzitter, 

 

 

mr. P.T.G. Claeijs                     mr. A.M.M. Jetten MSc 

 

Motie 

Datum vergadering: 19 december 2013 

Agendapunt:  

Onderwerp: Krimpgelden Provincie Zeeland 

Ingediend door:  

 

De raad van de gemeente Sluis, 

 

Overwegende dat:  

o de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt aan de provincie Zeeland t.b.v. de aanpak van specifiek 

genoemde krimpgebieden; 

o de provincie Zeeland als onderdeel van de uitkering uit het provinciefonds voor 2013 van de 

Rijksoverheid een bedrag van €  3.739.350 ontvangt gerelateerd aan bevolkingsdaling (krimp).  

o de provincie Zeeland hiervoor in 2014 € 3.858.364 uitgekeerd krijgt;  

o het goed mogelijk is dat deze uitkering wordt stopgezet en mogelijk wordt teruggevorderd door het 

Rijk als deze voor meer algemene doeleinden wordt ingezet; 

o Provinciale Staten een motie heeft aangenomen om het door de Rijksoverheid hiervoor beschikbaar 

gestelde geld ook daadwerkelijk te oormerken voor de bestrijding van de krimp; 

 

Constaterende dat:  

o Het Economisch Instituut voor de Bouw onlangs in opdracht van de Provincie Zeeland (!) en de 

Rijksoverheid een maatschappelijke kosten-batenanalyse heeft verricht voor Zeeuws Vlaanderen in 

samenhang met de verwachte krimp van de bevolking; 

o Uit deze MKBA onder andere als conclusie kwam dat tot 2040 een omvangrijke en kostbare 

herstructurering van de woningvoorraad noodzakelijk zal zijn; 

o In deze MKBA wordt gesteld dat het dilemma waar Zeeuws Vlaanderen voor staat de komende 

decennia de keuze is tussen omvangrijke extra publieke uitgaven of het accepteren van omvangrijke 

leegstand en hiermee verbonden leefbaarheidproblemen; 

 

Draagt het college op: 

o Er op korte termijn op aan te dringen bij de Provincie Zeeland dat de door de Rijksoverheid 

beschikbaar gestelde middelen gerelateerd aan de bevolkingsdaling (krimp) ook daadwerkelijk aan 

te wenden voor opgaven die voortkomen uit de demografische problematiek in dat gebied dat hier 

het meest mee te maken heeft: Zeeuws-Vlaanderen.   

o De gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze motie in kennis te stellen zodat de gelden 

terecht komen waar ze terecht moeten komen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie 

 

Ondertekening indiener(s)  

 

 

 

 

 


