
MOTIE OMGAAN MET KREDIETCRISIS 
 

Voorstelnummer. 

 

 

 

 

Naar aanleiding van agendapunt 6a “Vaststelling van de Programmabegroting 2009-2012”van de 

raadsvergadering op 6 november 2008 

 

 

Onderwerp: Omgaan met de mogelijke gevolgen van de Kredietcrisis 

 

 

De Raad van de gemeente Lansingerland; 

 

In vergadering bijeen d.d. 6 november 2008 

 

Gehoord de beraadslaging, 

 

Overwegende dat meningsvorming door de raad vanwege de dreigende gevolgen van de kredietcrisis 

voor de grondexploitaties en voor de woningbouw – de starterswoningen in het bijzonder- evenals 

voor het Meerjarenbeeld (“winstwaarschuwing”) op korte termijn nodig is om de 

programmabegroting ook voor 2010 en verder robuust te houden, temeer daar resultaten van de 

risicoanalyse voor het bepalen van de omvang van een verantwoord weerstandsvermogen nog niet 

beschikbaar zijn; 

 

Overwegende dat ten aanzien van het subsidieplafond en de huisvesting van het (primair) onderwijs 

er juist nijpende kwesties dreigen; 

 

Overwegende dat er voor (jonge) woonstarters met een inkomen tot € 33000 en van € 33000- € 

45000 er in Lansingerland nog weinig kansen zijn op een betaalbare koopwoning en dat er juist nu 

nieuwe kansen voor ontwikkeling liggen; 

 

Overwegende dat er juist nu voor ouderen steeds meer varianten van (groeps- en geclusterd) wonen 

gericht op zo lang mogelijk zelfstandig blijven, ontstaan; 

 

Overwegende dat Lansingerland een groene, sociaal-economisch vitale en aantrekkelijke Parkstad 

moet worden met woonkansen en een goede kwaliteit van onderwijs voor iedereen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constateert de noodzaak om als raad op korte termijn nader van gedachten te wisselen over de 

bedreigingen en kansen vanwege de ontstane kredietcrisis voor de verdere ontwikkeling van het 

ambitieniveau van Lansingerland, in het bijzonder voor de grondexploitaties en het financiële 

Meerjarenbeeld;  

 

Constateert dat er weliswaar voor 2009 sprake is van een sluitende gemeentebegroting maar dat, om 

ook voor de periode daarna financiële stabiliteit te bereiken, een behoedzaam uitgavenpatroon en 

een realistisch investeringsprogramma noodzakelijk is; 



 

 

Constateert dat te verwachten wijzigingen in de regionale en lokale kwantitatieve en kwalitatieve 

woonvragen evenals de vraag naar starterswoningen tot in ieder geval € 130.000 tbv 

Lansingerlandse jongeren én de ontwikkelingen op het terrein van het wonen voor senioren, vragen 

om een intensieve aanpak nog tijdens deze collegeperiode met een concreet en een financieel 

onderbouwd actieprogramma; 

 

Constateert dat ook de knelpunten tav het subsidieplafond en de huisvesting van het (primair) 

onderwijs vragen om een intensieve aanpak nog tijdens deze collegeperiode met een concreet en een 

financieel onderbouwd actieprogramma; 

 

Verzoekt het college in samenspraak met de raad op korte termijn een raadsdebat voor te bereiden 

waarin de in de geschetste overwegingen en constateringen centraal staan en er tevens gericht 

gewerkt wordt aan een concreet programma met oplossingsstrategieën nog voor deze collegeperiode.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

 

 

 
 

 


