Onderwerp: indienen van een
amendement in de zin van
artikel 28 van het Reglement
van Orde voor de
gemeenteraad 2019.

Datum: 9 juli 2020
Het amendement wordt ingediend door: Lokale Realisten en CDA Gemert-Bakel
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel; In vergadering bijeen op 9 juli 2020
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2020, inzake
Afwegingskader Zonnevelden, agendapunt nr. 18;
Overwegende dat:
- het voorliggend Afwegingskader Zonnevelden nog zijn waarde moet bewijzen en nu niet
vaststaat of het kader aanvulling behoeft;
- bijvoorbeeld onduidelijk is of de in het kader gekozen criteria voldoende beantwoorden aan
de politieke uitgangspunten en of de relevante uitgangspunten wel voldoende zijn
opgenomen;
- evenmin voldoende helder is welk gewicht aan het ene uitgangspunt toegekend wordt in
relatie tot het andere uitgangspunt;
- het maken van een (voor)selectie uit alle initiatieven vanwege onder meer een pilot in deze
fase reeds politieke aspecten in zich kan dragen;
- inhoudelijke verdere toetsing van initiatieven aan het voorgestelde afwegingskader direct
politieke betekenis heeft;
- de gemeenteraad als eerste gehouden is politieke keuzes te maken en richting te geven;
- het voorgestelde kader evenwel uitgaat van een vergaande rol van de ambtelijke
organisatie;

Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit te wijzigen
in:
1. Het afwegingskader zonnevelden vast te stellen, onder de voorwaarde dat:
a. het college alle binnengekomen initiatieven toetst en aan de raad een lijst voorlegt met
volgorde van scoring van alle initiatieven toegelicht met een onderbouwing van deze scores;
b. de gemeenteraad (5) initiatieven selecteert die worden voorgedragen voor een pilot die
ambtelijk verder wordt uitgewerkt en via het college ter besluitvorming voorgelegd wordt aan
de raad;
2. Parallel aan het proces onder 1. de potentie en stimuleringsmogelijkheden van de 4 tredes
van de zonneladder in Gemert-Bakel in beeld te brengen en de resultaten hiervan te
presenteren aan de raad.
Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
(punt 2 is overgenomen van het amendement van de DP)
Uitkomst
Unaniem aangenomen
Voor
Tegen
Stemverklaring

