Onderwerp: indienen van een amendement in de zin van artikel 36 van het Reglement van Orde
voor de gemeenteraad 2013.

Datum: 16 maart 2017
Het amendement wordt ingediend door: CDA, OPA Gemert-Bakel, D66

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 16 maart 2017,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2016, inzake Financiële
bijdrage Commanderij College t.b.v. interne verbouwing; agendapunt nr. 23;
Overwegende dat:
- Er in de raadsvergadering van 10 november 2016 de behoefte is uitgesproken om meer
duidelijkheid te krijgen over de berekeningen van zowel het Commanderij College als de
gemeente Gemert-Bakel;

- Deze duidelijkheid er is gekomen middels een raadsinformatienota en dat hieruit blijkt dat zowel
de gemeente als het Commanderij College een eigen aanpak qua berekening hanteren en
conclusies die zij hieraan verbinden;
- Er niet te zeggen is dat een van beide partijen gelijk of ongelijk heeft m.b.t. de berekeningen;
- het met het oog hierop en op de goede verstandhouding redelijk is de kosten voor de interne
verbouwing te splitsen;
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als volgt te
wijzigen:
- De gemeenteraad besluit om in de meerjarenbegroting 2017-2020 een bedrag van
€91.250,- beschikbaar te stellen aan het Commanderij College t.b.v. een interne verbouwing aan
de locatie Sleutelbosch.
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,
CDA
OPA Gemert-Bakel
D66

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

De raadsgriffier,

Tekst : Reglement van Orde gemeenteraad

Artikel 36

Amendementen

Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen
indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in
één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal
plaatsvinden. Alleen beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn
door leden van de raad, die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering
aanwezig zijn.
Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een
lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen
worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op
het eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge
indiening kan worden volstaan.
Intrekking, is door de indiener(s), van het (sub)amendement mogelijk, totdat de
besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden.

Toelichting Artikel 36 Amendementen

Leden van de raad kunnen aan de raad wijzigingen op het voorstel van het college
voorstellen: de zogenaamde amendementen. Wanneer een amendement is ingediend,
kan dit voor een ander raadslid aanleiding zijn, op dit amendement nog weer een
wijziging voor te stellen: het subamendement. Een (sub)amendement kan ingediend
worden op een voorgesteld besluit, dat aanhangig is. De beraadslaging over het
(sub)amendement vindt plaats in ten hoogste twee termijnen. Indien (in uitzonderlijke
situaties) een ingediend amendement verdere beraadslaging noodzakelijk maakt, kan de
raad besluiten tot een derde termijn.
Voor wat betreft de stemming over amendementen wordt verwezen naar artikel 32.
Voorstel tot splitsing van een voorgestelde beslissing kan, indien aangenomen,
meebrengen, dat één onderdeel van een besluit wel en een ander niet wordt aanvaard.

