MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 5
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Respecteer het standpunt van de Gemeenteraad Noordoostpolder
Agendapunt: 5
Onderwerp: Interpellatiedebat
Nummer Statenvoorstel: n.v.t.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 13 juli 2022
Constaterende dat:
•
De democratie functioneert bij gratie van voldoende draagvlak onder de te vertegenwoordigen
bevolking:
•
De top-down benadering van de overheid tot veel beroering heeft geleid onder de inwoners van de
dorpen nabij het beoogde aanmeldcentrum voor asielzoekers;
•
De inwoners van de Noordoostpolder, bij machte van hun hoogste vertegenwoordiging de
gemeenteraad, eerst een standpunt willen formuleren alvorens zij verdere progressie richting het
realiseren van een aanmeldcentrum voor asielzoekers verlangen;
Overwegende dat:
•
De overheid zich aan wettelijke kaders moet houden en desondanks binnen die kaders primair in
dienst behoort te staan van de inwoners die het vertegenwoordigt en niet andersom;
• In een omgeving waar ruimte schaars is en de belangen groot, de inwoners waarop overheidsbeleid
impact heeft een significant aandeel moeten hebben op inspraak;

□

□

Spreken uit (dictum)
Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) /
•
Het standpunt dat de Gemeenteraad van de Noordoostpolder gaat formuleren in zijn volledigheid te
respecteren en dit standpunt in zijn volledigheid zal bepleiten bij bovenliggende bestuurslagen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.H.N. Beenen (JA21)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Fractie Van den Berg

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
CDA
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
50PLUS
Forum voor Democratie
Fractie Van den Berg
GroenRood
De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022.
Statengriffier,

Voorzitter voor deze,

mr. A. Kost

J.N. Simonse
Vicevoorzitter

Verworpen

