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Raadsvoorstel (13R.00107) procesversnellers – uitbr eiding lijst 
algemene verklaring van geen bedenking 
 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over de uitbreiding van de lijst van onderwerpen waar geen 
specifieke verklaring van geen bedenking van de raad noodzakelijk is. Voor de behandeling is 
wethouder Schreurs uitgenodigd. Er wordt een (formeel) besluit aan de raad gevraagd. 
 
Dit voorstel is op verzoek van de fractie van Inwonersbelangen ter bespreking geagendeerd. 
Deze fractie wil met de commissie onder meer van gedachten wisselen over: 
- Wat is de verklaring / reden / noodzaak dat, indien de raad dit besluit neemt, het een dag na 
besluitvorming in werking treedt? 
- De fractie is van mening dat indien de raad een deel van haar bevoegdheid (hoe groot of klein 
dan ook) uit handen geeft, dit ten principale niet zonder enige bespreking als hamerstuk 
opgevoerd mag worden. 
- Regelmatig worden, naast het college, raadsleden door Inwoners aangesproken op dit soort 
beslissingen. Als het college in meerdere gevallen geen verklaring van geen bezwaar meer nodig 
heeft, zal het aantal keren dat je als raadslid geen andere mogelijkheid hebt dan te antwoorden 
"dat heeft de raad volledig uit handen gegeven aan het college" toenemen en dat vinden deze 
fractie een slechte ontwikkeling. In de commissie wil Inwonersbelangen daarom bespreken hoe 
ver het uit handen geven van (raads)bevoegdheden moet gaan, dus wanneer moet de raad dan 
wél betrokken worden bij beslissingen als deze. 
 

2. Voorgeschiedenis  
Dit voorstel staat in principe op zichzelf, maar past in de besluitvorming van raad en college om 
de vergunningverlening zo “lean en mean”, alsook zo snel als mogelijk te laten verlopen. 
 

3. Vervolgprocedure  
De beoogde behandeling van dit voorstel vindt plaats in de raadsvergadering van 27 juni 2013. 
 

4. Bijzonderheden 
Geen. 
 
 


