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Datum Raad

Portefeuillehouder

26 november 2015
Registratienummer

Preventief toezicht van toepassing

BR1500204

Ja/Nee

Onderwerp

Initiatiefvoorstel Jan van der Laan (Leefbaar 3B): Vaststellen beleid betreffende
toezicht en handhaving

Gevraagde beslissing
1. Het initiatiefvoorstel voor advies voor te leggen aan het college.
2. Het initiatiefvoorstel voorzien van het advies van het college te agenderen voor bespreking in de
commissie Algemeen Bestuur van 3 februari 2016 en te agenderen ter besluitvorming in de raad
van 18 februari 2016.
Toelichting
Het initiatiefvoorstel Vaststellen beleid betreffende toezicht en handhaving is op 5 november 2015
ingediend bij de voorzitter van de raad.
Het initiatief voldoet aan de voorwaarden om te agenderen en behandelen in de eerstvolgende
raadsvergadering na indiening van het initiatiefvoorstel. Zie het artikel 36 van het Reglement van
Orde:
Artikel 36
1.

Initiatiefvoorstel

Een initiatiefvoorstel moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de
voorzitter worden ingediend.

2.

De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de
schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de
agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.

3.

De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen en
onderwerpen zijn behandeld, tenzij de raad oordeelt dat het voorstel met het oog op de orde van
de vergadering tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden
behandeld, het voorstel eerst dient te worden behandeld in een raadscommissie of voor advies
naar het college dient te worden gezonden. In het laatste geval bepaalt de raad in welke
vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

4.

De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde
een voorstel voor een verordening.

In dit geval wordt voorgesteld om het initiatiefvoorstel voor te leggen aan het college voor advies.
Vervolgens is het voorstel om het initiatiefvoorstel voorzien van dit advies ter bespreking te
agenderen in de commissie Algemeen Bestuur van 3 februari 2016. De raad wordt voorgesteld om
daarna in de raad van 18 februari 2016 over het voorstel te besluiten.
Zie voor de inhoud van het initiatiefvoorstel bijlage 1.

Bijlagen
1. T15.17045 Initiatiefvoorstel – inhoudelijke toelichting
2. T15.17049 Beleidsnota Toezicht en Handhaving
3. T15.17050 Beleidsnota Toezicht en Handhaving - bijlage
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Datum Raad

26 november 2015
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BR1500204

Onderwerp

Initiatiefvoorstel Jan van der Laan (Leefbaar 3B): Vaststellen beleid betreffende
toezicht en handhaving

De raad van de gemeente Lansingerland;
Overwegende dat
- er op 5 november een initiatiefvoorstel is ontvangen;
- dit initiatief voldoet aan de voorwaarden voor indiening en in behandeling nemen;
- de raad advies van het college behoeft alvorens tot besluitvorming over het initiatief over te
kunnen gaan;
Gelet op
Artikel 36 van het Reglement van Orde
Besluit(en)
1. Het initiatiefvoorstel voor advies voor te leggen aan het college.
2. Het initiatiefvoorstel voorzien van het advies van het college te agenderen voor bespreking in de
commissie Algemeen Bestuur van 3 februari 2016 en te agenderen ter besluitvorming in de raad
van 18 februari 2016.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 26 november 2015,
de griffier,

de voorzitter,

drs. Marijke Walhout

drs. Pieter van de Stadt

