Motie vreemd aan de orde van de agenda
Betreft: Scholenproject Ravelijn Stadsstrandje
De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 21 juli 2016,

Overwegende dat:
-

-

Raadsleden en burgerraadsleden met ondersteuning van de griffie veel tijd en
energie hebben gestoken in het begeleiden van groepen leerlingen van ’t Ravelijn.
Zoals in de raadsbreed aangenomen motie is bepaald, het winnende project met een
budget van 2500 euro gerealiseerd dient te worden.
Het doel van dit project was de leerlingen meer inzicht te geven in het functioneren
van de overheid in het algemeen en de bestuurlijke en democratische besluitvorming
in het bijzonder.
Dat de leerlingen daarmee meer begrip en waardering krijgen voor het politieke en
democratisch stelsel in Nederland en daarmee het vertrouwen in het functioneren
van de overheid.

Constaterende dat:
-

-

Het college via de media heeft aangegeven het project dit jaar niet te kunnen
uitvoeren en het door leerlingen in een volgend schooljaar verder te laten uitwerken.
Bovenstaande niet de bedoeling was van de motie.
Het niet door laten gaan van het project het vertrouwen in de het functioneren van
de overheid schaadt, niet alleen bij de betrokken leerlingen, maar ook bij andere
jongeren die van dit besluit vernemen.
De raad een dergelijke ontwikkeling als zeer ongewenst acht.

Draagt het college op:
-

-

-

In contact te treden met de deelneemsters van de winnende groep en hen uit te
leggen waarom het project geen doorgang heeft gevonden en dit tevens te delen
met de raad.
De locatie nogmaals te onderzoeken en zo nodig alternatieve locaties aan de
betrokken leerlingen en de raad voor te leggen.
Het stadsstrandje, wat een promotie zou moeten zijn voor Steenbergen aan Zee en
goed past in ons speerpunt van beleid Recreatie en Toerisme, zo spoedig mogelijk
aan te leggen.
In overleg te gaan met de griffie en raad over de opvolging en uitvoering van
dergelijke projecten in komende jaren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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