
Voorstel agendering cie BFE Randstadprovincie 

De fracties PvvP en ONS vragen aan college om in de december cie BFE te komen met 

een notitie waarin: 

1. een Plan van aanpak aangekondigd wordt; 

2. gemotiveerd wordt of en hoe de door PvvP / ONS aangedragen punten verwerkt gaan 

worden in een Plan van aanpak; 

3. fracties gevraagd wordt concrete punten aan te dragen die naar de mening van 

fracties in het Plan van aanpak zouden moeten zitten en die punten vervolgens uit te 

werken dan wel te motiveren waarom ze niet worden uitgewerkt; 

4. college stelt dat in de cie BFE van januari 2013 het Plan van aanpak besproken kan 

worden en in de januariraad zal kunnen worden vastgesteld. 

College kan dus zelf al vanaf nu, 31-10-2012 werken aan een Plan van Aanpak (voor de 

raad van januari) met daarin punten uit: overgenomen motie; eigen Discussienota; 

uitspraken van college in de november cie BFE. 

De tussentijdse (december) notitie dient om in het openbaar input van fracties te 

genereren m.b.t. een Plan van aanpak en hoeft niet te worden vastgesteld in de 

decemberraad. 

 

Punten die op basis van een Plan van aanpak uitgewerkt zullen worden 

 

A) Uitwerking van de opdracht  2 en 3 aan college uit de PvvP / ONS motie: 

1. een traject in te zetten dat leidt tot een standpuntbepaling van gemeente 
Noordoostpolder t.a.v. provinciefusering dat resulteert in een raadsvoorstel; 

2. een traject in te zetten waarmee een meest haalbare invloed van gemeente 
Noordoostpolder op rijks- en provinciale besluitvorming geborgd wordt; 

B) in het verlengde van uitwerking van punt 1 uit de motie kunnen de 10 

discussievragen uit de college Discussienota standpuntbepaling Randstadprovincie 

uitgewerkt worden (voor zover die vragen nog relevant zijn en niet reeds 

uitgewerkt); 

C) Uitwerking van de in de cie BFE (okt.) geuite wens van het college, de PvvP- en ONS-

fractie om de inwoners te betrekken bij de standpuntbepaling; 

D) Input van fracties n.a.v. bespreking van een notitie in november cie BFE 
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