
Amendement

ONDERWERP: Nota Grondbeleid

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 18 december 2019,

Constaterende dat:

 het college voorstelt haar bevoegdheid voor het doen van aan- en verkoop/ grondruil te 
verhogen van € 300.000,- naar € 1.000.000,-;

Overwegende dat:

 de financiën niet meer leidend zijn, het daarom niet nodig is een hoger bedrag te mandateren;
 de raad een kaderstellende en controlerende taak heeft en budgetrecht heeft;
 een besluit van bijvoorbeeld € 100.000,- op termijn mogelijk meer impact en risico’s kan 

hebben dan een besluit over een hoger bedrag;
 de slagvaardigheid van het college niet afhankelijk hoeft te zijn van de hoogte van het 

gemandateerde bedrag;
 in de nota staat dat het kan voorkomen dat er een negatieve grondexploitatie kan ontstaan;
 de raad in 2003 criteria heeft vastgesteld voor besluiten als bedoeld in artikel 160 

Gemeentewet;
 hierin onder andere is opgenomen dat het college pas een besluit neemt nadat het de raad de 

gelegenheid heeft gegeven zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij de ver-/aankoop 
van grond met opstallen indien de verkoopprijs meer bedraagt dan € 300.000,- en grondruil bij 
een waarde van de grond van meer dan € 300.000,-;

 voordat een wijziging wordt aangebracht in het bovenstaande bedrag van € 300.000,- de raad 
met elkaar in overleg moet gaan over een wijziging van deze vastgestelde criteria.

Wijzigt het voorstel als volgt:

-Vervangt beslispunt 1 door: De Nota Grondbeleid 2020 vast te stellen en daarbij de grens voor het in 
de gelegenheid stellen voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen door de raad aan het 
college voor het doen van aan- en verkoop (eventueel met opstallen) van grond alsmede grondruil te 
handhaven op 300.000,-.
-Wijzigt de Nota onder 6.4 als volgt: schrapt de laatste twee zinnen.

En gaat over tot de orde van de dag.

DUS Weert, PvdA,
C Beenders-van Dooren F. Kadra

Besluitvorming: ingetrokken.
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