Onderwerp:

Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad
ex artikel 37 van het Reglement van orde voor de
gemeenteraad 2013.

De motie wordt ingediend door:

De fracties CDA, D66, Lokale Realisten,
Dorpspartij, PvdA en OPA

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel, in vergadering bijeen op 9 juli 2015.

Gezien het initiatiefvoorstel Speeltoestellen d.d. 11 juni 2015 dat is opgesteld door de
fracties CDA, D66, Lokale Realisten, Dorpspartij en PvdA en dat beoogd het verwijderen
van speeltoestellen te stoppen en het terugplaatsen van speeltoestellen mogelijk te
maken.

Overwegende dat:
-

Het initiatiefvoorstel in gaat op maatregelen op de korte termijn. Dat daarnaast de
wens leeft om ook het beleid met betrekking tot speeltoestellen aan te passen. Om
dit goed te kunnen doen, er eerst een evaluatie noodzakelijk is.

-

Er een betere communicatie plaats dient te vinden en gezocht te worden naar slim
beheer en onderhoud. De oplossing voor de lange termijn kan zijn door het oprichten
van een Stichting. Er zijn goede voorbeelden van bijvoorbeeld de gemeente Boekel.

-

Naar aanleiding van de ingewonnen en later toegezonden informatie door de
raadsleden lijkt het ons noodzakelijk om op korte termijn een aantal maatregelen te
nemen.

Roept het college op om:


Op korte termijn, uiterlijk oktober 2015, het plannen en uitvoeren van een evaluatie
van het speeltoestellenbeleid, waarin goed gekeken wordt naar de mogelijkheden
van het herstellen van het budget voor het structureel jaarlijks onderhoud en
vervanging. Deze evaluatie wordt aan de raad voorgelegd.



Te onderzoeken of het mogelijk is om voor de middellange termijn één stichting of
meerdere stichtingen op te richten conform Boekel. Dit voor het einde van 2015 te
doen, zodat het aan de orde gesteld kan worden in november 2015 in de betreffende
commissie en de raad van december 2015. Daarbij worden de betrokken inwoners,
wijk- en dorpsraden tijdig ingeschakeld met het doel een goede participatie van deze
groepen. Onderwerpen daarbij zijn onderhoud, toezicht, keuring, kosten en
aansprakelijkheid.



Te stoppen met het verwijderen van speeltoestellen conform beleid en op de
plaatsen van de verwijderde speeltoestellen, een aantal gerepareerde, nieuwe of
geruilde (van andere locaties) speeltoestellen terug te plaatsen. Dit op korte termijn,
dat wil zeggen voor 18 juli 2015. Dit gebeurt in overleg met de buurtverenigingen,
danwel particulieren die belangstelling hebben getoond om mee te werken.



Op korte termijn, dat wil zeggen voor 18 juli a.s., worden gedeeltelijk of geheel
afgekeurde speeltoestellen hersteld voor zo ver mogelijk. Dit gebeurt in overleg met
de buurtverenigingen danwel particulieren die belangstelling hebben getoond om
mee te werken.



Op korte termijn, dat wil zeggen voor 18 juli a.s., dient het terrein van ‘de Zandse
Bergen’ in Bakel te worden hersteld. Dat wil zeggen: verwijderen van het gras en
terugplaatsen van enkele speeltoestellen. Dit gebeurt in goed overleg met de
Dorpsraad van Bakel.



Op korte termijn wordt met de bewonersgroep van Neerakker afgesproken wat op het
tijdelijk speelterreintje (gesitueerd op een gemeentelijk bouwkavel) mogelijk is.
Hierbij is het van belang dat enerzijds het tijdelijke bestaan van het speelterrein door
beide zijden wordt erkend, en anderzijds al het mogelijke door de buurt mag worden
gedaan om de veiligheid van de speeltoestellen te bevorderen. Bekeken zal gaan
worden of het speeltoestel(-len) op een veilige manier gehandhaafd kan worden
zonder dat de gemeente hierbij aansprakelijk gesteld kan gaan worden.



Het college opdracht te geven om de mogelijkheid te onderzoeken voor een definitief
speelterrein. Deze komt bij voorkeur bij de bestaande groenvoorziening die de
wijken Neerakker en de Bloemenbuurt op deze wijze verbindt. Wellicht kunnen de
speeltoestellen uit de Bloembuurt hier naar toe verplaatst gaan worden. Het oude
speelterrein in de bloemenbuurt wordt dan een informele speelplek.



Op korte termijn wordt in overleg met de buurt van Millekens 2 speeltoestellen en een
zitbank geplaatst op de betreffende locatie.

en gaat over tot de orde van de dag

(bijlage: tekst van artikel 37 Reglement van orde en bijbehorende toelichting)
Tekst RvO
Artikel 37 Moties
1. leder lid van de raad kan in de vergadering een motie indienen.
2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de
voorzitter worden ingediend.
3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp vindt tegelijk met de
beraadslaging over dat onderwerp plaats.
4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.
5. Intrekking, js door de indiener(s), van de motie mogelijk, totdat de besluitvorming door
de raad heeft plaatsgevonden.

Toelichting
Een motie is een voorstel tot het doen van een uitspraak of politieke oproep. Het kan
gaan om het uitspreken van een wens (van inhoudelijke, politieke, procedurele aard) of
het uitspreken van instemming dan wel afkeuring over bepaalde ontwikkelingen. Een
motie betreft dus niet een concreet besluit dat op rechtsgevolg is gericht; een motie heeft
geen juridische, maar een politieke betekenis. Daarom zijn burgemeester en wethouders
formeel niet aan een motie gebonden of tot uitvoering ervan verplicht, tenzij de motie (het
voorbereiden van) een raadszaak betreft. Wel kan het naast zich neerleggen van een
motie door het college leiden tot een vertrouwensbreuk tussen raad en college en hieruit
kan het college dan zijn consequentie trekken.
Voor wat betreft de besluitvormingsprocedure omtrent een motie wordt opgemerkt, dat
over een motie een apart besluit wordt genomen. Voor de beraadslaging over een motie
over een aanhangig (d.w.z. op dat moment t.b.v. de raad geagendeerd) onderwerp geldt,
dat deze niet plaatsvindt in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de beraadslaging
over het onderwerp, waarop de motie betrekking heeft. Een besluit over een motie over
een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt aan het einde van de vergadering
plaats. Dergelijke moties benaderen de in artikel 39 geregelde initiatiefvoorstellen.
Voor een motie over een aanhangig onderwerp geldt, logischer wijze, dat altijd eerst
besluitvorming plaatsvindt over het aanhangig onderwerp en dán over de motie. Dit is
anders voor amendementen. Over een amendement vindt besluitvorming plaats voordat
over het aanhangig onderwerp wordt besloten. Mocht over een aanhangig onderwerp
zowel een motie als een amendement zijn ingediend, is dus de volgorde van
besluitvorming : amendement, aanhangig onderwerp, motie.

