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Geachte voorzitter,
Er is een voorgeschiedenis aan het huidige raadsvoorstel en de vraag is of je dit nu laat meewegen in
de beslissing die nu voorligt.
In feite moet je dat niet doen en een beslissing nemen op het voorstel zoals dat nu voorligt.
Dat voorstel is in onze ogen goed; Er wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen.
-

-

Dit krediet is logisch en kan zorgen voor een uitvoering van een ABS wat mooi en modern is.
Het zou zomaar kunnen dat het aanzicht straks mooier is dan de uitstraling van de
gemeentewerf op dit moment. En dus het bedrijventerrein aantrekkelijker kan maken.
Er is qua locatie gekeken naar de wensen van de bewoners. De ondernemers (en
waarschijnlijk ook inwoners) worden gevraagd om mee te denken over de uitvoering van het
ABS/
Juist de PCW heeft een motie ingediend om te zorgen voor meer participatie van inwoners
bij raadsvoorstellen. Die kan hier toch niet tegen zijn?

Als je wel naar de voorgeschiedenis kijkt, heb je het volgende;
Op 21 februari in de opiniërende raad werd het raadsvoorstel besproken. Toen was er nog geen
tijdsdruk. De locatiekeuze was toen ook onderbouwd en de raad was niet echt tegen. Alleen omdat
tijdens de vergadering bleek dat de raad niet over alle informatie beschikte is het voorstel
aangehouden en verschoven.
Vervolgens kwam het op 23 mei weer in de raad. Omdat er toch vragen waren over de locatie is
door de toenmalige coalitie een motie ingediend. In onze ogen is deze motie uitgevoerd.
-

De locatiekeuze opnieuw beschouwen op basis van een longlist (met pps opgenomen)
Dit is gedaan. De longlist zit nu bij de stukken
Op basis hiervan een hernieuwd besluit voor leggen voor locatiekeuze met belangen van de
omgeving.

Ook dat is gedaan. Er ligt een hernieuwd besluit. Er is nooit afgesproken dat het een andere locatie
zou worden. Sterker nog, in raad van 23 mei zegt dhr. Segers na het indienen van de motie letterlijk:
‘Deze motie wil op geen enkele manier aangeven dat we nu besluiten om het daar niet te plaatsen.
Wat ons betreft vindt er een vrije afweging plaats’
Dat heeft het college dus nu gedaan.
En dat ook nog eens nu blijkt dat de locatiekeuze het best realiseerbaar is binnen het inmiddels
krapper geworden tijdsbestek is alleen maar mooi meegenomen.
Daarom steunt Wewa het voorstel.
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