Onderwerp: indienen van een motie in de zin van artikel 37 van het Reglement van Orde
voor de gemeenteraad 2013.
Datum: 1 februari 2018
De motie wordt ingediend door: Lokale Realisten & D66

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 1 februari 2018”
Gelezen Raadsinformatienota, zaaknummer 640-2018 d.d. 23-1-2018 over het collegebesluit
van 23-1-2018 betreffende het Verbeterplan Jodenpeeldreef 2a:
Overwegende dat:
-

Besluitvorming over uitbreiding / inperking en/of verplaatsing van veehouderijen in
Gemert-Bakel hoog op de politieke agenda staat en gevoelig ligt;
In de raadsvergadering van 9 november 2017 het college, n.a.v. vragen van raadslid
Giebels, heeft toegezegd dit onderwerp vóór besluitvorming met de raad te
bespreken in een commissievergadering;
Door ondertekening van het verbeterplan, zonder de raad op welke wijze dan ook te
betrekken bij het collegebesluit, deze toezegging niet is nagekomen en de raad
gepasseerd is;
De raad hierdoor zijn kaderstellende en controlerende rol niet heeft kunnen nemen en
hierdoor (wellicht) voor voldongen feiten is of wordt gesteld;
Beantwoording van ter zake gestelde vragen nadere bestudering vergt en er nog
geen mogelijkheid is geweest onderliggende documenten in te zien;
Dat van de zijde van de provincie nog geen reactie is ontvangen op onze vragen over
de ingediende subsidieaanvraag;

Spreekt uit dat:
-

Het college dit onderwerp, in overleg met de agendacommissie, aanbiedt voor
agendering in de vergadering van de commissie Ruimte & Openbaar Beheer op 22
februari en de raadsvergadering van 15 maart 2018;
Alle relevante stukken (zie beantwoording vragen) tijdig voor de Raad beschikbaar
komen, al dan niet vertrouwelijk;
Het college voorafgaand aan de commissievergadering in een B&W info de raad
technisch en juridisch inhoudelijk informeert zodat bespreking in de commissie zich
kan toespitsen op de politiek inhoudelijk kant;
Het college met betrekking tot besluitvorming over dit onderwerp een pas op de
plaats maakt;
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