
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 24 februari 2022

Agendanummer: 

Onderwerp: Opschorting van de uitvoering van ISG-beleid

De raad,

overwegende dat
- De gemeenteraad van Teylingen in 2021 een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de 

effecten van het ISG-beleid en de uitvoering daarvan door de GOM.
- Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies:

o Het beleid schiet op een aantal punten tekort en heeft ongewenste 
neveneffecten.

o Het beleid is toe aan een actualisatie.
- De deelnemers  aan de regionale raadsledenbijeenkomst op 14 december 2021 en aan 

de ronde tafelbijeenkomst op 25 januari 2022 de conclusies en aanbevelingen breed 
onderschreven.

- Het Bestuurlijk Overleg Ruimte Duin- en Bollenstreek inmiddels heeft besloten een 
evaluatie van de doelen en instrumenten van de ISG te willen uitvoeren die mogelijk 
heroverwegingen en aanpassingen van de ISG tot gevolg hebben.

- Hierbij de huidige opdracht vanuit de ISG aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
(GOM) wordt betrokken, hetgeen kan leiden tot een aanpassing van de opdracht aan 
de GOM alsmede een herbeoordeling van het financieringsmodel van de 
herstructurering.

van mening dat
- De uitkomsten van het onderzoek het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor 

het ISG-beleid en voor de uitvoering door de GOM verder aantasten.
- Het ongewenst is om uitvoering te geven aan beleid dat significante tekortkomingen 

heeft en/of leidt tot ongewenste neveneffecten, en waarvan mede daarom is besloten 
tot een evaluatie.

- Het ook van goed en behoorlijk bestuur getuigt om het ISG-beleid op te schorten nu 
het ter discussie wordt gesteld.

verzoekt het college,
- In het Bestuurlijk Overleg Ruimte Duin- en Bollenstreek het voorstel te agenderen om 

in afwachting van de aangekondigde evaluatie en de mogelijk daaruit volgende 
heroverwegingen en aanpassingen van de ISG de uitvoering van het ISG-beleid op te 
schorten voor zover dit betreft

1.alle activiteiten waaraan door de GOM uitvoering, invulling of begeleiding wordt 
gegeven.

2.de handhaving op het oneigenlijk gebruik van bollengrond, met uitzondering 
van die gevallen waarin sprake is van ondermijning of anderszins criminele 
activiteiten.

- De in het in het Bestuurlijk Overleg deelnemende colleges te verzoeken om 
gezamenlijk een voorstel te maken met deze strekking en dit voor te leggen aan de 
gemeenteraden.

Nr. [Vul hier het zaaknummer in, 
zie bovenaan raadsvoorstel]

Status CONCEPT



- Dit met prioriteit te agenderen en te behandelen in het na de verkiezingen van maart 
2022 nieuw te vormen Bestuurlijk Overleg Ruimte Duin- en Bollenstreek.

en gaat over tot de orde van de dag.
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