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Voorstel nummer 19-59 agendapunt 12. 

 

 
Onderwerp: terugdraaien bezuinigingsamendement Molenwaterpark 
 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 23 mei 2019 

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 

- de gemeenteraad van Middelburg participatie hoog in het vaandel heeft staan; 

- het voor het welslagen van participatie-trajecten noodzakelijk is dat de deelnemers vertrouwen 

hebben en houden in de lokale politiek; 

- het voor het behoud van dit vertrouwen noodzakelijk is dat de uitkomsten van een 

participatietraject uiterst serieus worden genomen; 

- de gemeente Middelburg tot op heden niet altijd succesvol is geweest in de participatie-trajecten; 

- er na de moeilijkheden in het eerste participatietraject voor het Molenwaterpark, een tweede traject 

is opgezet; 

- de werkgroep Molenwaterpark en Bosch en Slabbers met veel enthousiasme dit project hebben 

uitgewerkt; 

- dit heeft geresulteerd in een raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van 13 november 2018 is 

behandeld; 

- bij dit raadsvoorstel twee amendementen zijn ingediend, van het eerste amendement is alleen 

aangenomen dat het proces geëvalueerd moet worden, het tweede amendement is aangenomen; 

- het budget voor de werkzaamheden aan het Molenwaterpark is door dit amendement afgeroomd 

van € 379.780,-  tot € 260.708, -. 

- de betrokkenen bij het participatietraject erg teleurgesteld zijn over deze verlaging van het budget; 

- de toenmalige verlaging van het budget nu dubbel ongunstig uitpakt door de tegenvallende 

resultaten bij de aanbesteding; 

 

Van mening dat:  

- participatie noodzakelijk is om op een goede wijze met de inwoners te komen tot goede, gedragen 

besluiten; 

- de uitkomsten van een participatietraject erg zwaar moeten wegen bij de uiteindelijke beoordeling 

van een raadsvoorstel door de raad; 

- het in november 2018 genomen besluit over het (budget) van het Molenwaterpark extra ongelukkig 

is nu de resultaten van de aanbesteding tegenvallen; 

 



 

Verzoekt het college om: 

- de raad z.s.m. een raadsvoorstel voor te leggen waarin de bezuinigingen op het budget van het 

Molenwaterpark worden teruggedraaid; 

- het in het oorspronkelijke raadsvoorstel voorgestelde budget van € 379.780,- als uitgangspunt te 

nemen; 

- de dekking van het budget te voorzien uit de reserve Molenwaterpark; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van de LPM, 

 

 

 

Piet Kraan 

 

 


