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agendapunt

01.

samenvatting
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld waarbij wordt ingestemd om de
agendapunten 02 en 03 gelijktijdig en in 1 keer te behandelen.

Opening

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt

02.

Initiatiefvoorstel fractie BBB over Manifest nieuw vertrouwen
en

voorgesteld
besluit
samenvatting
besprokene

bespreking voorstel van het Presidium inzake Manifest nieuw
vertrouwen en te blijven werken aan vertrouwen met onze
inwoners
Het op 7 juni 2019 ingediende Manifest Nieuw Vertrouwen in een openbare
raadsvergadering te bespreken en te blijven werken aan vertrouwen met
onze inwoners
Door de fracties VVD, GL, GB en BBB wordt een amendement ingediend
(amendement nr. 1).
Dit amendement wordt aangenomen (voor de fracties GB, D66, KIES Lokaal,
CDA (1), BBB, VVD (4) en GL; tegen de fracties CDA (1) en PvdA) met 17
bladzijde 1 van 2

besluit

stemmen voor en 2 stemmen tegen.
1.
De punten uit het op 7 juni 2019 ingediende Manifest Nieuw
Vertrouwen ter harte te nemen en te blijven werken aan vertrouwen met
onze inwoners;
2.
Het college op te dragen om bij het thans in ontwikkeling zijnde
participatiebeleid zoveel mogelijk rekening te houden met de punten
2,3,4,5,6,8 en 9, zoals opgenomen in bijgaand Manifest Nieuw Vertrouwen.
Dit geamendeerde besluit wordt unaniem aangenomen.
De heer J. Grondhout (VVD) heeft vooraf aangegeven niet mee te stemmen
over amendement en besluit en niet aan de besluitvorming deelgenomen.

agendapunt

voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene
besluit

03.

Bespreking voorstel van het Presidium inzake de rapportage
kwartiermaker en in te stemmen met de daaruit voortvloeiende
actiepunten, inclusief twee concrete procesafspraken voor de
onderdelen participatie- en integriteitsbeleid
 kennis te nemen van de door kwartiermaker de heer Theo van Eijk
gedane vijf aanbevelingen;
 in te stemmen met de daaruit voortvloeiende actiepunten inclusief twee
concrete procesafspraken voor de onderdelen participatie- en
integriteitsbeleid.
Door de fracties VVD, GL, GB en BBB wordt een amendement ingediend
(amendement nr. 2).
Dit amendement wordt unaniem aangenomen.
kennis te nemen van de door kwartiermaker de heer Theo van Eijk
gedane vijf aanbevelingen;
in te stemmen met de daaruit voortvloeiende actiepunten inclusief
twee concrete procesafspraken voor de onderdelen participatie- en
integriteitsbeleid;
het college op te dragen de bestaande gedragscode uit 2005 voor
raadsleden, commissieleden, wethouders en burgemeester te evalueren en
te actualiseren en de resultaten daarvan uiterlijk in Q1 van 2021 aan de raad
te presenteren;
de raad middels de Nieuwsbrief van het college uiterlijk in Q1 van 2021 te
voorzien van een overzicht de sedert 24 augustus 2020 genomen en nog
voorgenomen maatregelen om de integriteit binnen de BUCH-organisatie te
bevorderen en te borgen.
Dit geamendeerde besluit wordt unaniem aangenomen.
De heer J. Grondhout (VVD) heeft vooraf aangegeven niet mee te stemmen
over amendement en besluit en niet aan de besluitvorming deelgenomen.

agendapunt

04.

samenvatting
besprokene

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.00 uur de
vergadering.

Sluiting

Bergen, 11 november 2020

bladzijde 2 van 2

