Onderwerp: Amendement t.b.v. Raadsvoorstel Wijziging GR RFV
De raad van de gemeente Rhenen
in vergadering bijeen op 19 januari 2016
Gelezen:
het voorstel van het College tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley
en
overwegend:
- de kaderstellende en budgettaire verantwoordelijkheid van de raad in de planning en controlecyclus,
- de verslagen van de Regiocommissie dd 9/9/2015 en 25/11/2015,
- de kansen die de nieuwe WGR biedt,
- de rol die onze raad voor de Regiocommissie ziet en
- aansluitend bij discussies in de gemeenteraden om meer grip te krijgen op verbonden partijen,
van mening is, dat de raad daarvoor de volgende instrumenten nodig heeft:
o jaarlijks per 15 januari een brief ter voorbereiding van de begroting van volgend jaar. Bedoeld wordt
een beknopte notitie(2 A4-tjes) aan de hand waarvan de gemeenteraad haar wensen en/of
bedenkingen met betrekking tot de op te stellen begroting kan formuleren;
o jaarlijks per 1 april een begroting voor het volgend jaar;
o jaarlijks per 1 april een jaarverslag van voorgaand jaar;
o eens per vier jaar een Strategische Agenda ter vaststelling;
o jaarlijks per 1 oktober een voortgangsrapportage. Bedoeld wordt een rapportage over de uitvoering
van de Strategische Agenda waaruit blijkt wat er is gebeurd en wat het voor het gebied heeft
opgeleverd;
en concludeert dat:
deze instrumenten in het voorliggende voorstel en de daarbij horende GR slechts ten dele zijn opgenomen en
de Strategische Agenda in zowel het voorstel als in de GR zijn opgenomen,
en besluit het raadsvoorstel te wijzigen door een beslispunt (punt 3) toe te voegen, dat luidt :
De raad wordt op de volgende wijze en momenten betrokken:
• een brief ter voorbereiding van de begroting per 15 januari
• een begroting per 1 april
• een jaarrekening per 1 april
• een voortgangsrapportage per 1 oktober
• een strategische agenda eens per 4 jaar
Rhenen, 19 januari 2016
Geertje Wiesenekker, raadslid Rhenens Belang
Nico Drost, raadslid CU
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