
 

 

 

 

Amendement:  Versterkers Duurzaam doen-SPA: de raad in positie! 

De raad in vergadering bijeen op 14 oktober 2021 gehoord hebbende de beraadslaging over 

agendapunt 14: Versterkers Duurzaam doen 

Constaterende dat: 

-de commissie beheer op 15 april 2021 een opinienota Vervolg Strategisch Plan  

 Afvalscheiding in haar vergadering heeft besproken en niet tot een duidelijke keuze uit drie  

 voorgestelde varianten kon komen en vaak in gemengde varianten dacht; 

-de commissie beheer vanuit meerdere fracties haar zorgen uitsprak over de kosten die  

 gepresenteerd werden in de opinienota. 

 

Overwegende  dat: 

-er na de behandeling van de opinienota geen verdere behandeling in de commissie of in de  

 raad  heeft plaatsgevonden; 

-de commissie beheer op 15 april geen duidelijke voorkeur heeft uitgesproken en  

 antwoorden op vragen en bedenkingen nadien ook niet de commissie hebben bereikt; 

-er nog geen SPA 2.0 aan de commissie beheer ter beoordeling is voorgelegd  

 (Uit het transcript: Er worden drie varianten voorgesteld, daarna wordt een opvolgend afvalplan  

 opgesteld, SPA 2.0); 

-er nog geen participatie en inspraak heeft plaatsgevonden over het SPA 2.0, hetgeen , zoals  

 in de opinienota staat als een belangrijk uitgangspunt wordt uitgewerkt; 

-de raad zichzelf de opdracht heeft gegeven in positie te zijn en dat vereist zorgvuldigheid; 

-dat het college kan overwegen het bedrag ad € 870.000 in Versterkers Duurzaam Doen dat  

 is bestemd voor het vervolg SPA te reserveren tot dat de behandeling in de commissie  

 plaatsgehad  en in de raad tot besluit heeft geleid. 

Besluit de tekst van besluitpunt 1. als volgt te wijzigen (schuin geplaatste tekst): 

1. het bestedingsvoorstel voor de jaren 2021, 2022 en 2023, met uitzondering van de post 

van € 870.000 voor het  Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding, vast te stellen en de 

financieel technische gevolgen hiervan te verwerken in de Bestuursrapportage 2021 voor 

het jaar 2021 en aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 

2022-2026 voor de jaren 2022 en 2023. 

Draagt het college op om het besluit van de raad  verder in het raadsstuk te verwerken 


