
        
 

Amendement instellen bestemmingsreserve aankoop woningen 
en gronden Ruigenhil 

 
 

Artikel 36 Reglement van Orde 

1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een 
amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen 
te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen beraadslaagd kan 
worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad, die de presentielijst 
getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.  
2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement, dat door een lid is 
ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement). 
3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige 
karakter van het voorgestelde -oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.  
4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming 
door de raad heeft plaatsgevonden. 

 

 
 
 
Vergadering: Raadsvergadering 21 december 2021 
  
Nummer: 7  
  

Onderwerp:  instellen bestemmingsreserve aankoop woningen en gronden Ruigenhil 
 

Ondergetekende(n) stelt/stellen bij amendement voor de volgende in de het besluit opgenomen 
tekst: 
1. Een bestemmingsreserve "aankoop woningen en gronden Ruigenhil" in te stellen. 
2. Een overheveling te doen van de bestemmingsreserve Eneco naar de bestemmingsreserve 
"aankoop woningen en gronden Ruigenhil" van € 4.500.000,--  
3. Een krediet van 4,5 milj. beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve 
"aankoop woningen en gronden Ruigenhil" ten behoeve van aankopen in verband met het 
gevestigde voorkeursrecht en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen  
4. Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de aankoop van gronden en woningen aan 
de Ruigenhil mits dit plaats vindt binnen het kaderstellend bedrag van € 4.500.000,--  
5. Geheimhouding op te leggen voor de bijlage "Haalbaarheidsberekening .." 
 
te wijzigen in: 
1. Een bestemmingsreserve "aankoop woningen en gronden Ruigenhil" in te stellen. 
2. Een overheveling te doen van de bestemmingsreserve Eneco naar de bestemmingsreserve 
"aankoop woningen en gronden Ruigenhil" van € 9.121.000,--  
3. Een krediet van 9,1 milj. beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve 
"aankoop woningen en gronden Ruigenhil" ten behoeve van aankopen in verband met het 
gevestigde voorkeursrecht en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen  
4. Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de aankoop van gronden en woningen aan 
de Ruigenhil mits dit plaats vindt binnen het kaderstellend bedrag van € 9.121.000,--  
5. Geheimhouding op te leggen voor de bijlage "Haalbaarheidsberekening .." 
6. Uiterlijk in het 2e kwartaal 2022 komt het college met een actuele grondexploitatie voor het 
gebied Ruigenhil. 
 
 

 

 
Toelichting: 
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 In het huidige raadsvoorstel is slechts een krediet met dekking voor de helft van het mogelijk 
benodigde bedrag opgenomen 

 De raad heeft reeds ingestemd met de verwerving van de gronden aan de Ruigenhil 

 Qua signaal naar bewoners van de Ruigenhil kan dat een gevoel geven dat urgentie voor 
aankoop ontbreekt 

 De raad door het besluit tot verweving van de gronden ook in deze raadsperiode moet zorgen 
voor volledige dekking van het krediet 
Daarmee voor bewoners duidelijkheid wordt gegeven dat de gemeenten binnen de gestelde 
periode de gronden en woningen wil en zal verwerven. 

 Dat het college in het 1e of 2e kwartaal van 2022 met een grondexploitatie komt en een gehele of 
gedeeltelijke andere dekking van het beschikbaar gestelde krediet. 
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