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Door gemeenteraad Sluis aangenomen motie

Bevoegdheid

GS / PS

Wat vraagt gemeente Sluis?

De door het rijk voor de krimpgebieden beschikbaar gestelde
gelden voor opgaven in met name Zeeuws-Vlaanderen aan te
wenden.

Toelichting

De motie is ook aan GS toegezonden.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

De brief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de commissie
BFW.
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0 3 FEB. 2014

Geacht college,
De raad dezer gemeente heeft in zijn vergadering van 19 december 2013 een raadsbreed
ingediende motie aangenomen inzake de krimpgelden voor de provincie 7eland. De
uitvoering daarvan is in handen van ons college gesteld.

Ons college is opgedragen bij u en Gedeputeerde Staten van Zeeland erop aan te dringen de
door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen gerelateerd aan bevolkingsdaling (krimp)
ook daadwerkelijk aan te wenden voor opgaven die voortkomen uit de demografische
problematiek in dat gebied dat hier het meest mee te maken heeft: Zeeuws-Vlaanderen.
Gevraagd is uw college en Provinciale Staten van de motie in kennis te stellen, zodat de
gelden terecht komen waar ze terecht moeten komen.
De gemeenteraad heeft tot het aannemen van de motie besloten, omdat hij heeft
geconstateerd dat:
-het Economisch lnstituut voor de Bouw onlangs in opdracht van de provincie Zeeland (!) en
de Rijksoverheid een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) heeft verricht voor
Zeeuws-Vlaanderen in samenhang met de verwachte krimp van de bevolking;
-uit deze MKBA onder andere als conclusie kwam dat tot 2040 een omvangrijke en kostbare
herstructurering van de woningvoorraad noodzakelijk zal zijn;
-in deze MKBA wordt gesteld dat het dilemma waar Zeeuws-Vlaanderen voor staat de
komende decennia de keuze is tussen omvangrijke extra publieke uitgaven of het accepteren
van omvangrijke leegstand en hiermee verbonden leefbaarheidproblemen.
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Ter voldoening aan de in de motie vervatte opdracht richten wij eenzelfde brief aan
Gedeputeerde Staten van Zeeland.
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Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De burgeny-e/e.s-tér,
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