Amendement werkgroep
De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op L7 december 20t9;
Gelezen het voorstel van het presidium tot instellen van een werkgroep om de
aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van waalre in zijn

volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor
te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuur;
Overwegende dat:
o Dit voorstel is voorgelegd door het presidium, naar aanleiding van eerdere
besluitvorming van de raad over het rapport van de rekenkamercommissie;
o De voorliggende tekst afwijkt van de oorspronkelijk door de rekenkamercommissie
gedane aanbevelingen;
ls van mening dat:

o

Dit één op één overeen zou moeten komen;

Besluit:
Het tweede besluitpunt te wijzigen als volgt:
2. Het Reglement werkgroep volksvertegenwoordigende rol gemeenteraad en
vergaderstructuur gewijzigd vast te stellen;
De tekst van het reglement als volgt aan

7.

te passen:

De werkgroep heeft als taak om de volgende aanbevelingen van de
rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende
rol, uit te werken:
a. Nadere onderlinge afspraken om de volksvertegenwoordigende rolte
versterken;
b. Als raad, college en ambtelijke organisatie, met elkaar te bespreken hoe
ieders rol wordt ingevuld bij de uitwerking van de nota burgerparticipatie;
c. Als raad, college en ambtelijke organisatie, meer energie te steken in de
voorkant van het proces van beleidsvorming en besluitvorming;
d. Als raad en college bij de start van beleidsprocessen expliciet vast te leggen
waar ruimte voor de samenleving zit en waar niet;
e. Als raad overmatige politisering en gekissebis te voorkomen;
f. Als raad en college duidelijk zichtbaar te maken welke rol de inbreng van
inwoners en organisaties heeft gespeeld, als raad daarop ook uitdrukkelijk in
te gaan bij de oordeels- en besluitvorming en de resultaten van de afweging
ook uitdrukkelijk terug te koppelen;
g. Concrete acties waarmee de raad zichtbaar maakt dat het menens is;
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