Onderwerp:

Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad in de
zin van artikel 29 van het Reglement van orde voor de
gemeenteraad 2018.

De motie wordt ingediend door: het raadslid Vroomans

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 26 september 2018
Gezien het voorstel aan de raad om kennis te nemen van de 2e Financiële rapportage 2018
en de 2e begrotingswijziging vast te stellen

Overwegende dat:
het college in de besloten informatiebijeenkomst op 4 september de raad mondeling heeft
geïnformeerd over onder andere de aanvraag van het college in het kader van de
stroppenpot sociaal domein;
de fractie VVD tijdens deze bijeenkomst aan de portefeuillehouder gevraagd heeft wat de
omvang is van de claim waarop het college heeft ingezet;
de wethouder financiën geen antwoord heeft willen geven op deze vraag;
in de aansluitende openbare raadscommissievergadering Financiën & Bestuur d.d. 4
september de portefeuillehouder tweemaal weigerde de vraag te beantwoorden wat de
financiële positie van onze gemeente is per 1 september 2018;
de portefeuillehouder geen nadere informatie gaf omdat zij van oordeel was en bleef dat de
raad toereikend geïnformeerd is via de voorliggende 2e Financiële Rapportage;
de fractie VVD de door haar op 4 september mondeling gestelde vraag op 11 september
schriftelijk gesteld heeft aan het college;
de van het college op deze schriftelijke vraag ontvangen reactie inhoudelijk geen antwoord
bevat op genoemde vraag;
op het college en de afzonderlijke leden de informatieplicht rust, die mede omvat dat vragen
van raadsleden worden beantwoord, tenzij verstrekken van de informatie strijdig is met het
openbaar belang;

het college desgewenst informatie kan verstrekken onder de voorwaarde van
vertrouwelijkheid en geheimhouding;
de besloten informatieve bijeenkomst op 4 september zich al bij uitstek leende voor het zo
nodig vertrouwelijk informeren van de raad en beantwoorden van een vraag als de vraag
naar de omvang van het appél op de stroppenpot SD;
een ieder begrip zal opbrengen wanneer zich de situatie voordoet dat het college of een
portefeuillehouder op een vraag NOG niet KAN antwoorden;
het evenwel in beginsel onbegrijpelijk is wanneer het college of een portefeuillehouder
aangeeft op een vraag niet te KUNNEN en niet te WILLEN antwoorden, zonder uitzicht op
een moment dat een antwoord alsnog wordt geboden;
de portefeuillehouder of het college de wettelijke informatieplicht onvoldoende heeft ingevuld
met betrekking tot de vraag over de stroppenpot sociaal domein én de vraag over de
financiële status per 1 september;
de fractie VDD nog steeds vertrouwen heeft in de portefeuillehouder financiën, maar middels
deze motie een duidelijk signaal wil afgeven richting het college en met name de
portefeuillehouder financiën.
Spreekt zijn teleurstelling en treurnis uit over de wijze waarop het college en met
name de portefeuillehouder financiën invulling gaf aan de informatieplicht op concrete
vragen over stroppenpot sociaal domen en financiële status van onze gemeente.

VVD Gemert-Bakel
Jan Vroomans

Uitkomst
Verworpen
Voor
VVD - SP
Tegen
CDA – DP – LR&D66
Stemverklaring

