Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
Nummer

DOC-20-223559

Zaaknummer

Z-19-083029

Naam commissielid

M. Raat

Fractie

VVD

Onderwerp

Commissievragen VVD raadscie. 30-1 agendapunt 8.1
Zienswijzen kadernota's

Datum waarop de vraag is gesteld

27 januari 2020

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
In september 2019 heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de notitie verbonden partijen.
Het college stelde voor om bij GR’en met het risicoprofiel laag op eigen gezag (zonder goedkeuring
van de raad) zienswijzen af te geven op kadernota’s en begrotingen, tenzij het om
begrotingswijzigingen van 100.000 euro of meer gaat. De VVD heeft zich uitgesproken tegen het
‘buitenspel’ zetten van de raad. Samen met diverse anderen partijen hebben we een amendement
ingediend om van alle verbonden partijen de stukken te blijven ontvangen, zodat de raad altijd een
zienswijze kan afgeven.
Om tegemoet te komen aan de wens van het college om minder tijd kwijt te zijn aan het schrijven
van raadsvoorstellen stond in dat amendement onder meer de volgende bepaling:
‘Het college bij zienswijzen op kadernota’s en ontwerp-begroting(swijzigingen) van verbonden
partijen met het risicoprofiel laag een voorstel aan de raad tot het afgeven van een positieve
zienswijze niet hoeft te motiveren, alsook een eigen toelichting/samenvatting van de inhoud
desgewenst achterwege kan laten.’
Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen. Het verbaast de VVD daarom dat u voor
de kadernota’s van het Recreatieschap en Westfries Archief (verbonden partijen met laag
risicoprofiel) tóch een uitgebreide toelichting geeft. Bij elkaar ruim vijf A4’tjes tekst. Hoewel wij
uw ijver natuurlijk waarderen lijkt het ons desondanks overbodig. Daarom hebben wij de volgende
vragen.
1.

Heeft het college kennis genomen van het amendement dat de raad op 19 september
2019 aannam?

antwoord

Ja, het college heeft kennis genomen van het amendement en dit is verwerkt in de door
u bedoelde notitie. Volledigheidshalve merken wij op dat amendementen en moties
altijd onderdeel uitmaken van onze besluitvorming.

2.

Zo nee, waarom niet?

Antwoord

n.v.t.

3.

Zo ja, waarom heeft u ondanks de geste van de raad om de organisatie te ontlasten
alsnog veel tijd en moeite gestoken in samenvatten van de kadernota’s en het
motiveren van de positieve zienswijze?

Antwoord

We zijn nog bezig onze werkprocessen hierop aan te passen. In de komende cyclus
besteden wij hier zeker aandacht aan.

