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Dit amendement 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 

 

 

Amendement  

Datum vergadering: 25 september 2014 

Agendapunt: 16 

Onderwerp: 
Beschikbaar stellen krediet voor de uitvoering van het Masterplan Aantrekkelijk 

Oostburg 

Ingediend door: PvdA 

 

De raad van de gemeente Sluis,  

 

Gelezen: 

o het raadsvoorstel (met het daarbij behorende conceptraadsbesluit) tot het beschikbaar stellen van 

een krediet voor de uitvoering van het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg;                         

o dat er inmiddels ruim 1,7 miljoen euro is uitgegeven aan “de uitvoering van” het Masterplan 

Aantrekkelijk Oostburg; 

o dat hiervan ruim 7,5 ton is uitgegeven aan 

o personeelskosten derden 

o externe onderzoeks-, advies- en ontwerpkosten 

o communicatiekosten 

o onvoorzien 

o dat nu opnieuw een krediet wordt gevraagd van 9 ton, waarvan de helft voor proces- en 

communicatiekosten;    

o dat de projectleiding binnen de eigen organisatie is ondergebracht en er daarnaast sprake is van 

externe projectondersteuning;         

 

 

 

Overwegende dat:  

o het volstrekt onduidelijk is waar deze ruim 1,7 miljoen euro nu aan uit zijn gegeven; 

o wij op de website van een externe lezen dat zij werkzaam is als projectleider Aantrekkelijk Oostburg, 

terwijl in het raadsvoorstel staat dat de projectleiding binnen de eigen organisatie is ondergebracht; 

o het verduurzamen van woningen eigenlijk het enige echte succesverhaal tot op heden is; 

o er weliswaar een aantal panden zijn aangekocht maar hier (nog) geen herstructureringsplan voor is; 

o er (nog) geen herinrichtingsplan voor het centrum, toch één van de hoofdonderdelen van het plan, 

is; 

 

 

 



 

          Pag. 2/2 

  

Amendement  

Besluit: 

 

Aan het besluit als punt 3 toe te voegen: 

3. met dien verstande dat dit bedrag in twee tranches beschikbaar komt, en wel als volgt: 

a) de helft (€ 450.000) nu, om de voortgang niet volledig te blokkeren. 

b) De andere helft (€ 450.000) kan pas beschikbaar komen nadat 

i. Er een herstructureringsplan is voor de aangekochte en aan te kopen woningen. 

ii. Er een herinrichtingsplan is voor het centrum (Markt). 

iii. Er duidelijkheid gegeven is aan de gemeenteraad omtrent de organisatie van het 

project Aantrekkelijk Oostburg. 

iv. De gemeenteraad hiervoor toestemming heeft gegeven. 

 

 

  

 

Ondertekening namens indiener(s): 

 

 

 

 

Toelichting:  

 

 

 

 

 

 

 


