
 
 
Agendapunt : 16 
Voorstelnummer : 09-71 
Raadsvergadering : 22 september 2009 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : A.M. Kooiman 
Portefeuillehouders : J. Stam 
 
 
MEMO    
 
Griffie 
 
datum : 9 september 2009  
aan : Gemeenteraad 
van : A.M. Kooiman, giffier 
onderwerp : Herstemming amendement Groen Links Bestemmingsreserve ‘Voorzieningen’ 
 
Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota 2010 in de raad van 25 juni j.l. heeft de fractie 
van Groen Links een amendement ingediend (bijlage 1). 
Het amendement beoogd het instellen van een Bestemmingsreserve “Voorzieningen’ van € 
1.000.000 ten laste van de Algemene Reserve. 
 
De stemmen staakten ( evenveel voor- als tegenstanders) en ingevolge artikel 32 van de 
Gemeentewet wordt het te nemen besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. 
De raad heeft ingestemd met het nemen van het voorliggende besluit over de Perspectiefnota 
2010 en apart te stemmen over het amendement in de volgende vergadering, waarbij het 
besluit bij overname van het amendement, aangepast zou worden. 
Het belang van het vaststellen van de Perspectiefnota voor de voorbereiding van de Begroting 
2010 was evident. 
 
In zijn algemeenheid is het niet verstandig en zeer verwarrend reeds genomen besluiten 
nogmaals aan de raad voor te leggen. Het amendement kan ook los gezien worden van het 
besluit over de Perspectiefnota,  het instellen van genoemde bestemmingsreserve is een 
suggestie van het college die deze nader wil uitwerken.  
 
Op mijn verzoek heeft Groen Links het amendement ingetrokken, dat zal tijdens de 
raadsvergadering bij het betreffende agendapunt bevestigd worden. Het reeds genomen 
raadsbesluit over de Perspectiefnota hoeft dan niet meer aan uw raad te worden voorgelegd. 
In plaats daarvan wordt aan de raad een nieuw raadsbesluit voorgelegd, die dezelfde werking 
heeft als wat het amendement beoogt (bijlage 2). 
De stemming zal over het raadsbesluit plaatsvinden.  
 
Ter informatie: 

• de tekst uit de Perspectiefnota 2010 over de bestemmingsreserve (bijlage 3) 
• bijdragen fracties eerste termijn (bijlage 4) 
• de aangenomen motie over dit onderwerp (bijlage 5) 
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