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en bedenkingen initiatiefvoorstellen raadsvergadering

ro maart zo16

E.R. Jaensch

Bestuur en Strategie
B.J.M. Kock

t maart zol.6 / CB-r6-r568

Voor de raadsvergadering van ro maart eor6 staat een aantal initiatiefuoorstellen op de agenda.
Het betreft de volgende agendapunten:
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Wijziging afuaardiging AB Holland Rijnland
Benoeming leden AB Holland Rijnland
Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
Instellen raadswerþroep Schuldenreductie

Per r februari zo16 is de Gemeentewet gewijzigd. Wij hebben u hierover geinformeerd met onze
raadsmededeling van z6 januari zot6, met kenmerk Z-t5-rz5g8. Een van de wijzigingen betreft
het toevoegen van artikel qZA, vierde lid:
de raad neemt geen besluit ouer een uoorstel dqn nadat het college ín de gelegenheid is gesteld
zíjn wensen enbedenkingen ter kennís uan de raadte brengen.

Wij hebben nog geen afspraken met uw raad gemaakt over de wijze waarop ons college invulling
zal geven aan deze bevoegdheid. Wij denken hierbij aan termijnen, wijze van reageren en andere
procesafspraken, maar ook aan het type initiatiefuoorstellen waarover wij wensen en
bedenkingen kenbaar zouden willen maken.
In de driehoek (burgemeester, grifñer en secretaris) is al wel een aanzet gedaan voor deze
invulling: daar waar het technische initiatiefuoorstellen betreft, zoals bijvoorbeeld agendapunt
17, Herbenoeming lid Rekenkamercommissie, zullen wij in beginsel geen gebruikvan de
gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten. Een termijn van drie weken is nodig om het
bestuurlijke proces te kunnen doorlopen. Inhoud, aard en omvang van een initiatiefuoorstel kan
echter wagen om maatwerk. Nogmaals, hierover worden afspraken voorbereid.
Van de initiatiefuoorstellen van ro maart 2016 betreft alleen agendapunt r8 Instellen
raadswerkgroep Schuldenreductie een inhoudelijk initiatiefvoorstel, waarover wij onze wensen
bedenkingen kenbaar willen maken.

Wij maken de volgende wensen en bedenkingen ten aanzien van het initiatiefuoorstel voor het
instellen van een raadswerþroep schuldenreductie kenbaar:
l. Wij hebben geen wensen of bedenkingen ten aanzien van het instellen van de werþroep;
2. Wij zien het als onze taak om op basis van de prioritering van maatregelen van de
werþroep een integraal raadsvoorstel op te stellen en dat aan de raad ter besluiworming
aan te bieden;

g.

Wij hebben net als uw raad de wens om een voorstel te verwerken in de perspectiefnota,
maar hebben bedenkingen bij de planning. Wij zijn namelijk voornemens eind mei de
perspectiefnota aan uw raad aan te bieden. Voor een integrale verwerking in de
perspectiefnota is het noodzakelijk dat wij uiterlijk r5 april 2016 de voorgestelde
maatregelen van de werkgroep ontvangen. Mocht vanwege een latere aanlevering of
vanwege de complexiteit van de maatregelen een juiste en volledige verwerking de
perspectiefnota niet mogelijk zijn, dan zijn wij voornemens een separaat voorstel aan uw
raad aan te bieden dat, indien mogelijk in de tijd, tegelijkertijd met de perspectiefnota kan
worden behandeld. Uwbesluiworming in de perspectiefnota kanvervolgens worden
verwerkt in de begroting zotT-zozo.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Burgemeester en

secretaris
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