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Motie
Reg. Nr. 2020-06

Agendapunt : Vreemd aan de agenda
Onderwerp : Adequate werkruimtes voor college, griffie en raadsfracties
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 13 juli 2020, gehoord de beraadslaging,

roept in herinnering:
• het raadsbesluit d.d. 20 april 2020 waarin de raad bij punt 1 een krediet beschikbaar stelt
voortijdelijke huisvesting en bijbehorende verhuiskosten van € 196.000,00.
• het gaat hierbij om huisvestingskosten voor raads- en commissievergaderingen in de Heerd
en huisvesting voor het college van B&W, de griffie en de raadsfracties.

constaterende dat:
• de fase van verplicht thuiswerken vanwege Covid 19 voorbij is
• mensen er door alleen thuis te werken elkaar niet meer weten te vinden en dit niet ten
goede komt van samenwerking
• er nog geen adequate actie wordt uitgezet om vanaf 1 september voor zowel het college,
de griffie en de fracties, goede en Coronaproof werkruimtes worden ingericht
• hierover niet of nauwelijks met de raad over wordt gecommuniceerd.

van mening dat:
• wij het onaanvaardbaar vinden dat inwoners niet op een passende wijze het college kunnen
bezoeken
• het college niet over goede werkruimtes beschikt waar ze elkaar ook face to face kunnen
zien en vergaderen
• dat de griffie ook afstemmings- en werkruimtes nodig heeft
• dat raadsfracties zowel overdag als s 'avonds in een ruimte terecht moeten kunnen waar
naast vergaderfaciliteiten ook inwoners ontvangen kunnen worden

verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
1. de komende weken ruimtes voor elkaar te maken waar zowel het college als ook de griffie
en de raadsfracties kunnen werken
2. dat 1 september de einddatum is dat dit in orde moet zijn

en gaat over tot de orde van de dag,
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