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Motie vreemd aan de orde van de dag: 20 parkeerplaatsen markt Centrum Emmen
De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 29 januari 2015.
De tijdens de commissievergadering d.d. 13 januari 2015 gehoord hebbende insprekers over
het collegebesluit over het realiseren van twintig parkeerplaatsen nabij de markt EmmenCentrum, de reactie van de wethouder hierop en de artikelen hieromtrent in het Dagblad
van het Noorden d.d. 17 en 20 januari 2015.
Overwegende dat:
-

-

-

de gemeenteraad op 31 oktober 2013 een besluit heeft genomen over het ontwerp
van de markt Emmen-Centrum;
in dit besluit het aanleggen van vijf parkeerplaatsen (inclusief drie
invalideparkeerplaatsen) opgesloten zat;
over het hiervoor bedoelde ontwerp in brede zin overleg is gevoerd met
belanghebbende inwoners en ondernemers;

Overwegende vervolgens dat echter:
-

het college na de besluitvorming door de gemeenteraad tot andere inzichten is
gekomen met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen in casu twintig in plaats
van vijf— en dienovereenkomstig een (uitvoerings)besluit hebben genomen;
belanghebbenden inwoners en ondernemers geconfronteerd werden en zich
onplezierig geconfronteerd voelden met het eenzijdig en zonder inhoudelijk
overleg met hen genomen collegebesluit;
-

-

-

-

Van mening zijnde dat:
-

-

groot belang moet worden gehecht aan het in samenspraak met belanghebbende
inwoners en ondernemers nemen van belangrijke besluiten;
door het eenzijdig nemen van het onderhavige collegebesluit deze belanghebbende
inwoners en ondernemers niet de mogelijkheid hebben gehad hun opvattingen,
bezwaren en alternatieven deel te laten zijn van het denk- en besluitvormingsproces
van het college;
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Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• de uitvoering van het aanleggen van de twintig parkeerplaatsen per direct aan te
•

houden;
in overleg te treden met de belanghebbende inwoners en ondernemers over het
veranderde inzicht van het college met betrekking tot wijziging van het aantal en de

locatie van parkeerplaatsen nabij de markt in Emmen-Centrum;
• de uitkomsten van dit overleg en de gevolgen daarvan voor het inzicht en de
opvatting van het college met betrekking tot het aantal en de locatie van de
parkeerplaatsen met de gemeenteraad te delen, alvorens tot definitieve
besluitvorming wordt overgegaan.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Henk Huttinga

Carmen Hoogeveen

Conclusie na beraadsiaging in raad 29-01-2015. Raad vraagt in de motie: college, schort de werkzaamheden even op.
College zegt hierop: dat gaan we doen, 14 dagen. In die 14 dagen gaat het college in gesprek met bewoners en belanghebbenden,
de ondernemers. Aan de hand van dat gesprek trekt het college een conclusie. En die conclusie wordt met de raad gedeeld.
Dan heeft de raad weer zijn instrumenten, om met die conclusie wat te doen.

