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Reden van agendering
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad. Wat is hierbij de bevoegdheid van de
raad? Keuze uit:
Informeren
Oriënteren,verkennen
Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht
Evalueren en controleren
Adviseren en beleidsvorming
Omschrijving: Sinds begin 2020 buigt de gemeente Bergen zich over de toekomst van de
inzameling. Dit heeft op 20 mei jongstleden geleid tot een raadsbesluit over de ‘wat-vraag’.
Oftewel: een raadsbesluit over het beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstof’. Conform de
besproken planning wordt kort op het reces een voorstel over de ‘wie vraag’ voorgelegd.
Oftewel: een advies over welke partij gaat de inzameling in de gemeente Bergen verzorgen, de
HVC of de BUCH. Het advies in nagenoeg rond en op 31 augustus wordt er een collegebesluit
verwacht. Wij verzoeken om behandeling in de raadscommissie op 16 september en
agendering voor besluitvorming in de raad op 23 september.
Kern van de zaak
Waar draait het om bij de behandeling en zo mogelijk de besluitvorming? Dit moet terug te
vinden zijn in het raadsvoorstel en mogelijk ook in het eventuele raadsbesluit. Met behulp van
dit agendaverzoek moet het presidium kunnen beslissen of het onderwerp wordt geagendeerd,
op welke wijze en hoeveel tijd er voor nodig is.
De HVC en de BUCH hebben beiden op 4 augustus een aanbieding opgeleverd. Op basis
hiervan is er een advies voorbereid. Het advies behelst een duiding van de aanbiedingen en
een advies over de keuze voor de inzamelende partij. Tevens wordt met dit besluit invulling
gegeven aan de vaststelling van de financiële paragraaf van het op 20 mei j.l. vastgestelde
beleidsplan. Hierdoor kunnen de voorbereidingen van start. Voorgestelde planning:
- 31 augustus in het college
- 16 september raadscommissie
- 23 september raad
Het is van belang deze planning te volgen, omdat op deze wijze de kandidaten tijdig inzicht
krijgen in hun toekomstige rol, de voorbereidingen daarvoor getroffen moeten worden en er
tevens tijdig aangevangen kan met de voorbereidingen van de uitrol van het beleidsplan ‘Van
afval naar Grondstof’.
Voorgestelde wijze van bespreking
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit:

Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm)
Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm)
Start besluitvormingstraject. Keuze uit:
Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en
commissieleden)
Opinie vorming (discussie in de commissie)
Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de
orde komen)
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking
Wat wil je bereiken met de behandeling?
Volgende stap in het ontwikkelings- of besluitvormingsproces. Keuze uit:
Te weten….
Besluit voorleggen aan de raad
Bijlagen
Concept rb/rv
Notitie
Anders
Datum indiening
In te vullen door de Griffie
Datum
Besluit presidium
Anders
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