Nieuwkoop

Schriftelijke vragen deelname Groencompetitie 2016
Op 21 september 2015 heeft u de gemeenteraad per brief (nr. 400) geïnformeerd, dat u
besloten heeft deel te nemen aan de Nationale Groencompetitie 2016. U meldt verder
dat u de raad gaat voorstellen om in de begroting 2016 een bedrag van € 100.000,00 op
te nemen voor extra capaciteit en fysieke verbeteringen in de openbare ruimte.
De VVD heeft naar aanleiding van deze brief de volgende vragen.
Tijdens de behandeling van de financiële stukken op 2 juli 2015 heeft de VVD kenbaar
gemaakt grote bezwaren te hebben met uw handelwijze, waarbij wordt voorgesteld
grote bedragen zonder een raadsvoorstel met slechts een vermelding in een financieel
stuk beschikbaar te stellen. De raad wordt zo ernstig beperkt in zijn kaderstellende taak
en komt niet toe aan een inhoudelijke afweging/beoordeling. Namens het college is
daarop toegezegd, dat voor bedragen vanaf € 100.000,00 een voorstel aan de raad
wordt voorgelegd.
1. Kan de raad een voorstel m.b.t. de deelname Groencompetitie 2016 tegemoet zien?
Zo ja, gebeurt dit voor de behandeling van de begroting 2016 ? Zo niet, wat zijn de
argumenten om dit niet te doen?
In meergenoemde brief stelt u dat het vanwege uw besluit tot deelname aan de
Groencompetitie onontkoombaar is te voorzien in extra capaciteit en budget voor
verbetering van specifieke locaties.
2. Wat zijn de gevolgen als de raad besluit geen € 100.000,00 c.q. middelen
beschikbaar te stellen in verband met de deelname?
3. Bent u het met de VVD eens, dat gezien de strekking en de gevolgen van uw besluit
(“Het is dus onontkoombaar…”, aldus uw brief) de gemeenteraad geen ander besluit
kan nemen dan in te stemmen met het beschikbaar stellen van middelen?
4. Waarom bent u niet vóór uw besluit het gesprek met de gemeenteraad over de
deelname aangegaan?
5. Welke handelwijze hanteert u in de toekomst richting gemeenteraad als het gaat om
voorstellen met financiële gevolgen van € 100.000,-- of meer?
Namens de VVD-fractie,
Paul Platen

