
LAATSTE NIEUWS
Raadsvergadering 28 mei 2020

AANWEZIGHEID
Er zijn geen afmeldingen.
Uw presentie wordt digitaal vastgesteld. Als de voorzitter uw naam noemt, zet u uw 
microfoon aan en meldt u zich present.

AGENDA
Er zijn drie moties ingediend.
U vindt ze in de app bij de stukken voor het vaststellen van de agenda.

1. Motie van de VVD over veilig verkeer van Merlenlaan Camplaan
2. Motie van CDA VVD en D66 over Participatie Spaarne Gasthuis
3. Motie D66 bij het agendapunt Participatiebeleid.

De voorzitter zal u voorstellen:
 de motie van D66 over het beleid participatie te bespreken bij het betreffende 

agendapunt, dus agendapunt 3.

 de twee andere moties te behandelen na #7 en voor de Lijst Ingekomen stukken, 
als respectievelijk
Agendapunt 8 Motie VVD van Merlenlaan Camplaan en  
Agendapunt 9 Motie CDA VVD en D66 over het Spaarne Gasthuis.

VRAGENUUR
Er zijn vragen ingediend door dhr Boeder van het CDA

#3 BESPREEKPUNT PARTICIPATIEBELEID + motie D66
Zoals toegezegd is de concept Wegwijzer u ter informatie toegezonden. Deze wordt niet in 
de raadvergadering besproken, maar wel als B-stuk in de commissie SAM van juni.

Het voorstel is voorbereid in de cie SAM. De discussiepunten die openstaan zijn: 
- bepaalt de aard van de opgave het type participatie? en 
- wat is de rol van de raad?

Stemvolgorde
1. het raadsvoorstel participatiebeleid
2. Motie D66

Er wordt hoofdelijk gestemd, tenzij geen stemming wordt verlangd (hamerklap)

#7 VERLENGING ONTHEFFING VEREISTE INGEZETENSCHAP WETHOUDER
Hoofdelijk stemming, tenzij geen stemming wordt verlangd.

#10 LIJST INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen voorstellen binnengekomen voor wijziging van de voorgestelde afhandeling.
Mw van der Hoff heeft aangekondigd dat zij naar aanleiding van brief 13 en brief 19 vragen 
wil stellen aan het College.



#11 RONDVRAAG
De leden Timmer en van der Hoff hebben aangekondigd dat zij een vraag willen stellen in de 
rondvraag.


