Gemeente Belangen Zandvoort

Geen extra raadsvergadering om de opschorting van het raadsbesluit van 28
juni 2017 op te heffen!
De fracties GBZ, OPZ1 en SZ hebben om een extra raadsvergadering verzocht
om het opschorten van de uitvoering van het Watertorenplein op te heffen.
De voorzitter van de raad heeft besloten deze extra raadsvergadering niet te
houden omdat;
·
Om op een dergelijke korte termijn een vergadering uit te schrijven is alleen te rechtvaardigen bij
zeer hoge urgentie. Als die er niet is, kan er wel op korte termijn worden bijeengekomen maar dan
zodanig dat:
- ieder zijn agenda zou moeten kunnen vrijmaken,
- raad en college zich kunnen voorbereiden, en
- de vergadering tijdig bekend kan worden gemaakt aan het publiek.
·
Om te kunnen vergaderen zal er een agenda moeten zijn en een te nemen besluit. Weliswaar
zijn het onderwerp en de intentie van de vergadering genoemd in het in het verzoek, maar daarmee is
er nu geen raadsvoorstel of een motie beschikbaar waarover kan worden gedebatteerd en besloten.
Het te nemen besluit is, voor de fracties GBZ OPZ1 en SZ, klip en klaar,
de uitvoering van het raadsbesluit weer op te pakken en dus de opschorting op
te heffen.
Daar hoeft wat ons betreft niet eens over gesproken te worden, laat staan te
debatteren, alleen stemmen is voldoende.
Praktisch gezien is het dus niet mogelijk morgen te vergaderen.
Ik ben wel bereid een raadsvergadering voor volgende week uit te schrijven en wel op MAANDAG 26
MAART 2018. Ik roep u dan ook op tot deze vergadering. Degenen die om de vergadering hebben
verzocht vraag ik ten spoedigste een initiatiefraadsvoorstel, een motie of iets dergelijks toe te zenden,
waarover gesproken kan worden.
Het tijdstip van de vergadering heb ik voorlopig gezet op 21.00 uur. Ik heb dit gedaan om de
mogelijkheid te hebben voorafgaand daaraan (bijv. om 19.30 uur) een raadscommissievergadering te
beleggen. Het bureau Decentraal Bestuur.nl en de begeleidingscommissie Raadsonderzoek hebben
zich bereid getoond vragen over het onderzoek en de aanbevelingen te willen beantwoorden; wellicht
is dit het moment. En in een commissievergadering kunnen ook insprekers hun bijdrage leveren.
Ik verzoek de agendacommissie hierover te besluiten.”
De fractie van Gemeente Belangen Zandvoort heeft het raadsbesluit goed
gelezen en is tot de conclusie gekomen dat deze opschorting in feite vrijdag 16
maart 2018 al opgeheven moest zijn.
Onderstaande tekst komt uit het raadsbesluit van 14 december 2017.
- Voor de duur van het raadsonderzoek cq raadsenquête de uitvoering van het
raadsbesluit van 28 juni 2017 inzake het Watertorenplein op te schorten.
Het raadsonderzoek is afgerond, dus is de opschorting is opgeheven!
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De fracties GBZ, OPZ1 en SZ hebben de raadsvergadering aangevraagd om de
huidige raad de gelegenheid te geven, door het nemen van een raadsbesluit, de
opschorting van het besluit op te heffen.
Maar dat hoeft dus helemaal niet!
De raad heeft het besluit tot opheffen van de opschorting al besloten in haar
besluit van 14 december 2017.
Het houden van een extra raadsvergadering is dus overbodig gebleken, een
commissievergadering op maandag 26 maart 2018 zal dus alleen moeten gaan
over de vragen over het onderzoek en de aanbevelingen.
Fractie Gemeente Belangen Zandvoort
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