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Portefeuillehouder
T.J. Spaargaren
Op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen zijn gem. regelingen
verplicht om deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om
een zienswijze over de (meerjaren)begroting kenbaar te maken.
De stukken van de ODRA zijn te laat aangeleverd om op tijd mee te gaan
in de politieke cyclus van Duiven. Het college heeft daarom vast een
zienswijze ingediend en hoopt dat de Raad deze zienswijze ondersteunt en
op 25 september wil bekrachtigen tijdens de raadsvergadering.
De raad besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 ODRA;
2. De eerder door het college verzonden brief met de zienswijze
op de concept meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen.
Bespreekpunt is de inhoud van de voorgestelde zienswijze van het
college: staat de raad achter deze zienswijze? Inhoudelijk punt hierbij is
dat het college de ODRA verzoekt om de extra bijdrage voor het
energieproject uit de begroting te verwijderen.
Het door de ODRA voorgestelde energieproject zou dubbel werk zijn
omdat de Groene Alliantie de Liemers (GAdl) al bezig is met het
verduurzamen van alle 34 bedrijventerreinen. Daarnaast hecht het college
waarde aan de bottom-up beweging (zoals bij GAdl) en heeft het minder
vertrouwen in de Top-down benadering die de ODRA voorstaat met haar
energieproject.
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- Betreft beantwoording van eventuele vragen n.a.v. het raadsvoorstel.
- Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking aan de ronde tafel kan
bepaald worden of er aansluitend debat plaatsvindt. Aan de ronde tafel
dient aan het einde van de behandeling te worden nagegaan of er
fracties zijn die een debat willen over het raadsvoorstel.
- Als er behoefte is aan debat kan dit aansluitend gevoerd worden.
De discussie zou kunnen gaan over het feit of het energieproject van de ODRA
wel/niet gewenst is.
Als er geen behoefte is aan debat dan kan het voorstel direct ter politieke
besluitvorming naar de Raad als hamerstuk (met of zonder stemverklaringen).

Spreekrecht
publiek

Men kan 11 september meepraten aan tafel, aanmelden via griffie@duiven.nl.
Zie voor meer informatie https://www.duiven.nl/meedoen

Raadsvergadering

25 september.

