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

Datum: 19 maart 2015
Het amendement wordt ingediend door: Dorpspartij en CDA
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 19 maart 2015;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 februari 2015 inzake
‘Toekomstvisie Brandweerzorg, 1e begrotingswijziging 2015 en Dekkingsplan 2014
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost’;
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als
volgt te wijzigen:


Beslispunten 1 en 2 als geheel te laten vervallen en in plaats daarvan de
beslispunten als volgt te formuleren:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel:
1.

Houdt het besluit over de Toekomstvisie Brandweerzorg,1e
begrotingswijziging VRBZO 2015 en Dekkingsplan 2014 aan tot de
raadsvergadering van 30 april a.s.

2.

Stelt de geamendeerde zienswijze van de raad vast.

Dorpspartij

CDA

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.

