Amendement

Voorstel nr. 07 – Voorjaarsnota 2018 Midden-Groningen

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018

Overwegende dat:
-

-

gegeven de onzekerheid over de gevolgen van de besluitvorming van het Kabinet mbt
gaswinning, versterking enz voor ruim 22.000 woningen;
er nu sprake is dat slechts een deel van deze groep in aanmerking gaat komen voor
versterking getuige de vermelding van een aantal batches van maximaal 4000 woningen en
getuige het beperkte bedrag dat in een fonds beschikbaar zou komen;
er gemiddeld €45.000 per perceel beschikbaar uitgaande van een maximaal budget van 1
miljard;
genoemde batches niet zijn gebaseerd op objectief onderzoek, maar op logistiek waardoor
willekeur dreigt (postcodeloterij-effect);
algemeen gevoel van onveiligheid en staat van de woning een negatief effect heeft op de
verkoopwaarde van een aldus gebrandmerkt specifiek pand;
elke eigenaar/bewoner minimaal het recht heeft op een technisch rapport waarmee de staat
van (on)veiligheid kan worden aangetoond;
wij als gemeente niet langer willen wachten en zelf initiatieven wensten te nemen ter
bescherming en ondersteuning van onze burgers.

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
1. Een haalbaarheidsonderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van een collectieve
juridische actie voor/door de burgers die zich onveilig voelen in hun huis sinds de overheid
heeft gecommuniceerd dat maar liefst 22.000 huizen onveilig zouden (kunnen) zijn.
2. Als gemeente één loket te organiseren waar burgers terecht kunnen met al hun
onzekerheden en vragen met betrekking tot bodem-activiteiten. Dit zal betrekking hebben op
gaswinning en zoutwinning, maar ook mbt de invloed van zwaar verkeer, waterstanden etc.,
waardoor een integrale dienstverlening en beleid ontstaan m.b.t. de gemeentelijke “bodem”.
3. Hiervoor in eerste instantie een bedrag beschikbaar te stellen van € 7.500 uit de post
onvoorziene uitgaven.
4. Het 1-loket middels de bestaande formatie te bemensen.

Slochteren, 5 juli 2018
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Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een
mondelinge indiening kan worden volstaan.

