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(artikel 29 Reglement van Orde)
30 januari 2020
7. Dorpsvisie Burgh-Haamstede (240075)
Procesvoorstel uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 30 januari 2020 in vergadering bijeen;
gehoord de beraadslagingen,
overwegende, dat:
 de dorpsvisie Burgh-Haamstede tot stand is gekomen in dialoog met de inwoners, ondernemers, en
overige betrokkenen;
 na vaststelling van de visie de fase van uitvoering in beeld komt, waarvoor bij de vaststelling van de
programmabegroting 2020-2023 in november 2019 budgetten zijn beschikbaar gesteld;
 het ook bij de uitvoering van belang is de dialoog met de inwoners, ondernemers, en overige
betrokkenen voort te zetten;
overwegende voorts, dat:
 in de beantwoording van zienswijze 11 al is vermeld dat het de bedoeling is dat naast de project- en
stuurgroep er per sleutelproject werkgroep kennis- en adviesrol aan de gemeente (een aantal
inwoners / ondernemers uit het gebied, DR / OV / gemeente, evt. andere stakeholders) wordt
ingesteld;
 deze werkwijze er toe kan bijdragen aan het draagvlak voor voorstellen die uitgewerkt worden binnen
de kaders van de dorpsvisie;
 de taak en rolverdeling van de verschillende groepen binnen de vastgestelde kaders aan de voorkant
helder moet zijn, evenals de beslissende rol van het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad;
 het van belang is dat er iemand met draagvlak onafhankelijk dit proces kan begeleiden;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. in overleg met de Stuurgroep en Projectgroep een procesvoorstel op- en vast te stellen voor
de verdere aansturing en uitwerking van de stads- en dorpsvisie Burgh-Haamstede;
2. de gemeenteraad per Raadsbrief van dit procesvoorstel in kennis te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend namens de LSD-fractie door Robbert Lievense.

Besluit gemeenteraad op 30 januari 2020:
Met … stemmen voor en … stemmen tegen aangenomen / verworpen.
Voor stemmen de fracties / leden:

Tegen stemmen de fracties / leden:

griffier

voorzitter

