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aangenomen motie Heffingen niet uitgevoerd
C.4 Rvs Kadernota 2020 - Medemblik werkt aan overmorgen (DOC-19-157560)
G. Mos (D66), R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 11 juli 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 de raad bij de behandeling van de begroting voor 2019 bijgaande een motie heeft aangenomen m.b.t.
gemeentelijke heffingen;
 in deze motie het college wordt opgedragen een concreet plan voor verlaging van gemeentelijke
heffingen voor te bereiden en het resultaat daarvan mee te nemen in de Kadernota voor de begroting
van 2020;
 het college in de toezeggingenlijst die 10 januari jl. in de commissie Bestuur&Middelen is vastgesteld
heeft bevestigd “We nemen dit mee in de Kaderbrief 2020”;
 het college nadien daarover niet meer actief en vooraf heeft gecommuniceerd richting de raad over dit
onderwerp;
 het college de motie niet heeft uitgevoerd;
 het college bij de beantwoording van vragen hierover heeft gereageerd met een wedervraag naar de
bedoeling van de motie en vervolgens met de mededeling dat het college niet aan het maken van dit
plan is toegekomen;
Overwegende dat:
 het niet uitvoeren van een motie zonder daarvoor actief en vooraf een deugdelijke argumentatie
richting de raad te geven, gevolgd door de genoemde wijze van beantwoording van daarover gestelde
vragen, als ongepast binnen de verhoudingen tussen raad en college moet worden aangemerkt;
 het niet uitvoeren als zodanig als een incident kan worden beschouwd;
 er aanleiding is het college nogmaals de gedane opdracht te verstrekken;
Draagt het college op:
de bij de begroting voor 2019 aangenomen motie m.b.t. een plan voor verlaging van gemeentelijke heffingen
op de kortst mogelijke termijn uit te voeren, zodat het resultaat betrokken kan worden bij de voorbereiding
van de begroting voor 2020.
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