MOTIE (artikel 28 RvO)
Va n (n aam raadslid of fractie )

SP

Aan

De voorzitter G.G.J. Rensen

Onderwerp:

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

24 januari 2017

De fractie van de SP stelt de raad voor de volgende motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ aan te
nemen:
De raad van de gemeente Brielle in vergadering bijeen op 21 februari 2017,
Constaterend dat:
- de Rekenkamerfunctie Brielle een quick scan heeft uitgevoerd naar de informatievoorziening over
de regionale en lokale woonvisie;
- informatievoorziening over de voortgang van de uitvoering en besteding van de middelen ten
aanzien van de regionale en lokale woonvisie bijdraagt aan de kaderstellende en controlerende taak
van de gemeenteraad;
- voor een goed bestuur het belangrijk is dat alle betrokkenen over goede, volledige en betrouwbare
informatie beschikken;
- jaarstukken onvoldoende inzicht geven in de relatie tussen beleidsdoelstellingen en acties en
vragen van de SP hierover blijkbaar niet gehoord worden;
- de Rekenkamerfunctie de gemeenteraad aanbeveelt om concrete afspraken te maken over de vorm
en inhoud van een periodieke rapportage over de voortgang van beleidsdoelstellingen en politieke
doelstellingen zodat de gemeenteraad haar controlerende taak beter kan uitoefenen en het debat
hierover faciliteert;
Draagt het college op:
- beleidsdoelstellingen terug te laten komen in de jaarstukken en deze te voorzien van acties;
- jaarlijks de voortgang van beleidsdoelstellingen en politieke doelstellingen uit de regionale en lokale
woonvisie te rapporteren aan de gemeenteraad;
- in deze jaarlijkse voortgangsrapportage ook recente ontwikkelingen op de woningmarkt van Brielle
en de regio te verwerken;
- deze jaarlijkse voortgangsrapportage een duidelijk overzicht moet geven van kengetallen;
- deze jaarlijkse voortgangsrapportage een sociale paragraaf bevat welke de stand van zaken rond
sociale huurwoningen in Brielle en de actie van het college daarin beschrijft;
- een eerste voortgangsrappotage vóór de behandeling van de kadernota beschikbaar te hebben voor
de gemeenteraad;
en gaat over tot de orde van de dag.
D.M.J. van Bennekom

M.J. de Pijper

E. Bunte

G. Verkuijl

H. Hoftijzer

Besluit raad:

stemmen voor
stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 21 februari 2017.
De griffier,
De burgemeester,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

