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Amendement: Agendapunt 5.3 Raadsvoorstel Eindrapportage evaluatie bestuurlijke
samenwerking MRE (registratienummer 2017-084 )

Raadsvergadering 19 september 2017
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 19 september,

Overwegende dat:
• het thema duurzaamheid belangrijk is voor alle gemeenten die tezamen de MRE
vormen

• gebundelde e pertise op dit thema leidt tot meerwaarde voor alle 21 gemeenten
• ideeën/suggesties binnen de MRE kunnen worden gedeeld

besluit: in het raadsvoorstel 2 d. te vervangen door
2.d de raad van Cranendonck de zienswijze van 24-10-2016 van het college van B&W
overneemt, namelijk om in het werkprogramma van de MRE, ondanks de keuze voor
meer focus, de thema s sociaal domein en duurzaamheid op te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag
Namens de PvdA fractie Transparant Cranendonck
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Amendement: Agendapunt 5.3 Raadsvoorstel Eindrapportage evaluatie bestuurlijke
samenwerking MRE (registratienummer 2017-084)
Raadsvergadering 19 september 2017
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 19 september,
Overwegende dat:
• het thema duurzaamheid belangrijk is voor alle gemeenten die tezamen de MRE
vormen

• gebundelde expertise op dit thema leidt tot meerwaarde voor alle 21 gemeenten
• ideeën/suggesties binnen de MRE kunnen worden gedeeld
besluit:
in het raadsvoorstel 2 d. te vervangen door
2.d de raad van Cranendonck de zienswijze van 24-10-2016 van het college van B&W overneemt,
namelijk om in het werkprogramma van de MRE, ondanks de keuze voor meer focus, de thema s
sociaal domein en duurzaamheid op te nemen.
Aan het besluit toe te voegen:
2f. Elet bestuur van de MRE te verzoeken het thema duurzaamheid structureel toe te voegen aan de
activiteiten van de MRE en de fondsen die bestemd zijn voor de energietransitie mede als
startbudget te benutten

En gaat over tot de orde van de dag
Namens de PvHA'f actie Transparant Cranendonck

Elenk van Lint

Ton Dijkmans
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