Aanvulling bij behandeladvies kruising Broekstraat/Oostsingel.
In het raadsvoorstel en concept raadsbesluit Kruising Broekstraat-Oostsingel legt het college de raad
de keuze voor uit drie opties. Deze keuze ruimte voor de raad maakt het traject van besluitvorming in
de raad lastig. Dit ligt in het feit dat de gemeentewet formeel - bij besluiten die niet over de
voordracht van personen gaat - alleen voorziet in een voor of tegen stem.
Om toch als raad de keuze ruimte die nu voorligt te benutten en een helder besluitvormingstraject te
doorlopen zijn er een aantal mogelijkheden:
1) Aan de debattafel blijkt dat een meerderheid van de fracties (in zetel aantal) voor één
bepaald scenario is. Het concept raadsbesluit wordt aangepast naar dit scenario. Alleen dat
scenario wordt in stemming gebracht. Het staat fracties vrij om amendementen op dat
raadsbesluit in te dienen.
2) Aan de debattafel blijkt dat er (nog) geen meerderheid van fracties (in zetel aantal) is voor
één bepaald scenario. In dat geval kan het concept raadsbesluit door naar de raad waar de
scenario’s in stemming gebracht worden naar mate van verstrekkendheid (conform
werkwijze van amendementen). Als één van de scenario’s een meerderheid van stemmen
heeft behaald, worden de andere scenario’s niet meer in stemming gebracht. Eventuele
andere opties dan de 3 scenario’s zoals nu omschreven in het raadsvoorstel kunnen als
amendement ingediend worden.
3) Aan de debattafel blijkt dat er geen meerderheid van fracties (in zetel aantal) is voor een
keuze uit drie scenario’s. In dat geval wordt het raadsvoorstel niet besluitrijp geacht. In dat
geval is het advies van de debattafel aan de raadsvergadering om het voorstel van nadere
informatie of aanpassing terug te geven aan het college. Bij het vaststellen van de agenda
van de raad kan de raad dan besluiten om het voorstel van de agenda af te voeren met
inachtneming van het advies van de debattafel.
Aan de tafelvoorzitter van de debattafel is de taak om de uitkomst van de debattafel helder te
formuleren.

