Raadsvergadering: 28 mei 2019
Besluit: Verworpen
Voor: D66, GL en PvdA
Tegen: HOP, SH,VVD, CDA, ND
en CU

Motie 02
datum ingekomen:
volgnummer:
status:
registratienummer:

27 mei 2019
16
VERWORPEN
Bij19-393

Onderwerp: Meer openbaarheid Halte Werk

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2019,
agendapunt raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk.
Constaterende dat:
- in de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling Halte Werk de
vergaderingen van het bestuur besloten worden verklaard;
- de gemeenteraad een kaderstellende tank heeft;
- de gemeenteraad een controlerende taak heeft;
- de gemeenschappelijke regeling Haltewerk afwijkt door het ontbreken van een algemeen
bestuur
Overwegende dat:
- de gemeenteraden van de participerende gemeenten de controlerende taak goed moeten
kunnen uitvoeren;
- het de standaard moet zijn dat onze bestuurders zo transparant als mogelijk opereren;
- een openbare besluitenlijst niet toereikend is omdat dit slechts een korte weergave is van
een vergadering;
- de gemeenteraden meer grip willen op gemeenschappelijke regelingen;
- veel vergaderingen van het bestuur over de bedrijfsvoering gaan, maar er ook
vergaderingen zijn die over beleid gaan;
- meer openbaarheid bijdraagt aan vertrouwen in de politiek;
- Haltewerk een belangrijke organisatie is waar raadsleden en inwoners op hoofdlijnen
moeten kunnen volgen wat er besloten wordt in het bestuur.
Draagt het College op:
1. Het openbaar verklaren van de vergaderingen zoals genoemd in artikel 9, lid te realiseren bij
onder meer beraadslaging of besluitvorming over:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;
b. het vaststellen en wijzigen van de kadernota en de ingebrachte zienswijzen van
deelnemende gemeenten;
c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van rechtspositieregelingen voor het personeel van
Halte werk;
d. het uittreden uit, opheffen of wijzigen van de regeling;
e. het oprichten van of deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
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2. Binnen het bestuur te realiseren dat de besluitenlijst van de vergadering openbaar wordt
gemaakt voor zover het besluiten bevat die openbaar zijn. Van de vergaderingen zoals
beschreven onder artikel 9, lid 1 sub a tot en met e worden notulen opgesteld en gedeeld met de
raden van de deelnemende gemeenten. De agenda van vergaderingen zoals beschreven onder
artikel 9, lid 1 sub a tot en met e wordt vooraf gedeeld met de raden van de deelnemende
gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag,
D66 Heerhugowaard GroenLinks Heerhugowaard
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