
Raadsvergadering <datum>
agendapunt <nr>

<kenmerk>

Motie Vreemd- aan de orde van de dag. MOTIE
(in te vullen door de raadsgriffier)

A a n  d e  R a a d

Onderwerp: Bestemming Noordzeekanaalweg 4. 

De raad in vergadering bijeen op 27-11-2018,

Overwegende dat:

 de Raad op 13-11-2012 bij motie heeft uitgesproken, dat wij jongeren, die door 
omstandigheden, waaronder leerproblemen, op achterstand zijn gezet in onze 
samenleving en daardoor dringend begeleiding nodig hebben niet aan hun lot 
willen en kunnen overlaten,

 het betrekken van deze jongeren bij de aanleg en het onderhoud van het      
recreatieve deel van de Houtrakpolder een goed middel is om hun achterstand 
weg te werken,

 de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de oog hierop het pand 
Noorzeekanaalweg 4 heeft aangekocht, dat vervolgens door de gemeente 
Amsterdam als huurder met voormeld doel is gebuikt,

 dat de Raad er kennis van heeft genomen, dat dit pand niet meer met dit doel 
door de gemeente Amsterdam, als huurder wordt gebruikt,

 dat de Raad er kennis van heeft genomen, dat de gemeente Amsterdam de 
huur heeft opgezegd en dat dit pand niet meer met voormeld doel wordt 
gebruikt,

 dat het pand thans door de afdeling vastgoed van de gemeente 
Haarlemmermeer wordt beheerd,

 na verluidt er onduidelijkheid is over de bestemmingsfunctie van dit pand en 
dat de bestemmingsfunctie thans onduidelijk is bepaald.

Spreekt uit dat,

de bestemmingsfunctie van het pand Noordzeekanaal 4, sociaal-educatief  – wonen 
moet blijven/worden.
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Roept het college op,

ervoor te zorgen, dat de bestemming sociaal-educatief-wonen deugdelijk geborgd 
wordt, zodat de door de Raad bedoelde functie behouden en voortgezet kan worden

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Voor GL:

Voor CDA:

Voor VVD:

Voor D66:

Voor PvdA:

Voor fractie B.O.O.S.: 
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