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Geachte raad,
Op verzoek van de gemeenteraad brengen wij u de bijgaande motie van 19 mei 2015
onder de aandacht.
De motie is tevens gestuurd naar uw college van burgemeester en wethouders.
Deze motie is unaniem door de raad vastgesteld bij de behandeling van de bovenstaande
begrotingsstukken. Wij onderschrijven de motie.
Voor de goede orde delen wij u mede, dat de raad heeft ingestemd met de bedoelde
begrotingsstukken en dit besluit heeft gemotiveerd aan de hand van een zienswijze.
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van/Beemster.

A.J.M, van Beek
burgemeester

bijlage(n): 1
behandeld door:
^ B Bezoekadres: Rijn Middelburgstraat 1
1
Postadres: Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster
'37 Telefoon: 0299 68 21 00
• • Website: www beemster.net

telefoonnummer

Qroese-Vrolijks
secretaris

MOTIE

Raadsvergadering van:

19 mei 2015

Behorende bij agendapunt:

6

Onderwerp:

Begroting Baanstede

Gelezen het voorstel van het college,
Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.
Overwegende, dat de ontwerpbegroting 2016 sterk gebaseerd is op aannames en geen
gedegen aanpak beschrijft voor de problematiek;
dat dit heeft geleid tot vragen en onrust bij de gemeenteraad en bij raden van andere
gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland;
dat de gemeenteraad optimaal betrokken wil worden bij het transitieplan, om zo in staat te zijn
duidelijke kaders te kunnen stellen;
dat hieraan ondermeer Invulling wordt gegeven door voor de betreffende gemeenteraden een
bijeenkomst te organiseren waarbij gezamenlijk over dit onderwerp kan worden gesproken en
draagvlak kan worden gecreëerd;
Draagt het college op:
Te bereiken, dat samen met de andere 8 deelnemende gemeenten in 2015 wordt gekomen tot
een agendering van deel-/projectplannen met hun tussentijdse evaluaties op door de 9
gemeenteraden gewenste oplossingsrichtingen.
Te bereiken, dat deze oplossingen eind 2015 voor besluitvorming worden voorgelegd in de
vorm van een 1^ wijziging van de ontwerp begroting 2016 uiterlijk in november 2015.
Deze motie onder de aandacht te brengen van de gemeenteraden en colleges van de
gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland.
En gaat over tot de orde van de dag.
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