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AMENDEMENT
Voorstelnurnmer:
De gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoom, in vergadering bijeen op donderdag
15 november 2018, inzake de behandeling van het Initiatiefvoorstel Leefbaar Borger-Odoom
inzake De Treffer '16,

Overwegende dat
Er op de korte termijn inzet nodig is om de basisvoorzieningen op het sportcomplex in 2c
Exloërmond op orde te krijgen;
Een structurele oplossing meer tijd vergt;
is van mening dat
Het zaak is zo snel mogelijk de basisvoorzieningen op orde te krijgen;
Daarvoor op grond van de memo van het college van B&W een investering nodig is;
Er in de periode die nodig is om tot een structurele oplossing voor het dorp 2
Exloërmond te komen een tijdelijke unit als extra voorziening kan worden geboden voor
de voetbalvereniging;
Er binnen het dorp 2 Exloërmond in gezamenlijkheid moet worden gezocht naar een
structurele oplossing die binnen deze coalitie periode tot planvorming moet komen;
C
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Besluit
Toe te voegen aan het ontwerp raadsbesluit in het initiatiefvoorstel van Leefbaar BorgerOdoom de volgende 6 punten;
Onder de kop "Korte termijn":
Overgaan tot het gebruik van de kleedkamers die zijn gekoppeld aan het dorpshuis;
Indien dit onhaalbaar blijkt dan overgaan tot punt 1 tim 2 :
1.
De aanleg van een verhard toegangspad van de Hunsowhal naar de velden.
2.
Verlichting (te bevestigen aan oude bestaande lichtmasten) op dat pad, met voeding
vanuit de Hunsowhal.
Plaatsing bij de velden van een vorstvrije opslagcontainer voor ballen en ander
(spel)materiaal.
Aansluiting verlichting trainingsveld op een Enexis-verdeelhuisje. De masten van De
Treffer '16 zelfkunnen worden gebruikt of die van de gemeente.
Op de middellange termijn (voorjaar 2019) wordt de volgende optie verkend: plaatsing op
het derde veld van een tijdelijke unit die de vereniging zelf kan inrichten met toiletten.
Dit bedrag ten laste te brengen van budget beleidsintensivering;

Onder de kop "Op lange termijn": de tekst in het initiatief voorstel vervangen door:
Er binnen het dorp 2c Exloërmond in gezamenlijkheid moet worden gezocht naar een

structurele oplossing die binnen deze coalitie periode tot planvorming moet komen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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