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MOTIE
Onderwerp: Accommodatie Kringloopwinkel Groesbeek
De raad van de gemeente Groesbeek op 31 oktober 2013 in vergadering bijeen,
gelezen, de programmabegroting 2014 en het door het college voorgestelde besluit inzake de
programmabegroting 2014,
overwegende,
1. dat het huidige onderkomen van de Kringloopwinkel Groesbeek aan de Cranenburgsestraat
(voormailige eierenfabriek Hofmans) voor 1 januari 2014 gesloopt dreigt te worden,
2. dat er onduidelijkheid bestaat over mogelijkheden tot uitstel van een (gedeeltelijke sloop) van het
complex,
3. dat de Kringloopwinkel Groesbeek (nog) geen nieuw en betaalbaar onderkomen heeft gevonden,
4. dat de opbrengsten van Kringloop Groesbeek zijn bestemd voor goede doelen zoals
bijvoorbeeld, de Voedselbank, Kindervakantiewerk Groesbeek en fanfare Wilhelmina,
5. dat wij het initiatief en het voortbestaan van de Kringloopwinkel en de inzet van vele vrijwilligers
van groot maatschappelijk belang achten en willen ondersteunen,
6. dat de Kringloopwinkel naast een sociale functie ook een duurzame functie heeft, omdat veel
goederen hergebruikt worden en daarmee niet als afval worden aangeboden,
verzoekt het college om,
om de sloop van een gedeelte van het Hofman-complex (naar de hal die het minst in het oog
springt en het meest ver van de woningbouwlocatie af ligt) voor een redelijke periode uit te
stellen, waardoor er voor de kringloopwinkel ruimte en tijd ontstaat om naar alternatieve opslagbedrijfsruimte uit te zien,
met de projectontwikkelaar Bons nieuwe afspraken te maken over de toekomstige ontwikkeling
en exploitatie van het plangebied.
en gaat over tot de orde van de dag.
Groesbeek, 31 oktober 2013,
De CDA-fractie Groesbeek,
Jan Poelen, Rob Verheijen, Dave van Loon en Wilm Janssen
----------------------------------------------------------------------------------------------------De motie is:
 overgenomen
 aangenomen
in de vergadering van ……………………
 verworpen
Stemming:…………….
 Voor…..
 Tegen…….
…………………………………………..griffier
* Het college kan een motie geheel of gedeeltelijk overnemen of naast zich neerleggen. Een motie schept
dus geen juridische verplichtingen voor het college. Wel kunnen aan het niet uitvoeren van een motie
politieke gevolgen verbonden zijn.

ormat motie met toelichting

