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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel
Onderwerp:



Stand van zaken moties en amendementen

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
1. Kennis te nemen van het document stand van zaken moties en amendemten.
2. De moties en amendementen met de nummers: 1, 22, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42,
43, 47, 48 en 49 af te voeren.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Bij dit voorstel treft u de bijlage moties en amendementen aan. Deze bijlage was in het
verleden onderdeel van de jaarrekening. Bij de behandeling van de jaarrekening bleek vaak
dat de inhoud van het document achterhaald was omdat de teksten al in april moesten zijn
aangeleverd en de jaarrekening pas in juni en juli werd behandeld. In de commissie van
onderzoek is toen ingestemd met het uit de jaarrekening halen van dit onderdeel en het zo
laat als mogelijk toe te voegen bij de stukken voor de jaarrekening.
Omdat het meer een document is dat bij de begroting en de algemene beschouwingen kan
worden gebruikt, is het overzicht vorig jaar (2019) alleen bij de behandeling van de begroting
aan de raad voorgelegd. De redenatie was dat er dan kan er nog iets mee gedaan kon
worden en er niet alleen achteraf verantwoording wordt afgelegd.
Uw raad heeft gevraagd om dit overzicht toch te behandelen bij de jaarrekening en
Kadernota. Deze behandeling heeft op 30 juni 2020 plaatsgevonden.
Nu wordt het aan uw raad aangeboden voor de behandeling bij de begroting op 29 oktober
2020. Gezien de korte tijdspanne tussen juni en oktober is het aantal af te voeren moties en
amendementen minder dan anders. Ook is er bij een aantal onderwerpen geen wijziging in
de stand van zaken opgenomen. Alle tot aan de raadsvergadering van 9 juli 2020
aangenomen moties en amendementen zijn in het overzicht opgenomen.
KEUZERUIMTE
In het bij de stukken behorende raadsbesluit is aangegeven welke moties en amendementen
kunnen worden afgevoerd van het overzicht. De raad kan dit besluit amenderen en
verzoeken om bepaalde moties of amendementen toch in het overzicht te laten staan.
Wanneer een onderwerp volgens de raad nog actueel is of niet voldoende is uitgewerkt, kan
ook besloten worden een aangepaste motie in te dienen waarmee het onderwerp weer onder
de aandacht wordt gebracht en alleen het onderdeel dat nog openstaat en relevant is, wordt
opgenomen.
TOELICHTING OP HET ADVIES
Bij elke motie en elk amendement en wordt de stand van zaken aangeven. Als de
amendementen en moties zijn afgedaan, of als er nadere ontwikkelingen zijn die tot de
conclusie leiden dat de inhoud van de motie of het amendement niet meer actueel is, wordt
verzocht de motie of het amendement af te voeren uit het overzicht. Deze hebben in de kop
een groene kleur gekregen. De moties en amendementen die nog niet zijn afgedaan hebben
een oranje kleur gekregen.
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
Geen. In het overzicht wordt de stand van zaken weergegeven.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Dit overzicht geldt alleen voor Bergen. Uitgeest, Castricum en Heiloo kennen andere
procedures.
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RISICO’S
Geen.
FINANCIËN
Niet van toepassing.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Het overzicht is uitgezet binnen de werkorganisatie voor het geven van de stand van zaken.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Het raadsbesluit kan, waar nodig, door uw raad worden geamendeerd. Na de
raadsvergadering wordt het overzicht in overeenstemming gebracht met het besluit van uw
raad.
BIJLAGEN
Overzicht moties en amendementen.
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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