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Geachte raadsleden,
Op 18 maart zijn door de fractie van Leefbaar Huizen vragen gesteld over de in het overzicht stand van
zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties opgenomen tekst bij de op 11juli2019 aangenomen
motie “Beter begroten van projecten”.
Het betreft de volgende raadsvragen aan het college van burgemeester en wethouders o.g.v. artikel 47
van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

1. Bent u het met ons eens, dat de mondelinge reactie van de portefeuillehouder bij de behandeling van
de motie in de raad van 11juli 2019, beter aangeeft op welke wijze het college uitvoering wil gaan geven
aan de motie, dan de tekst die sinds september vorig ongewijzigd vermeld staat in het “Overzicht stand
van zaken uitvoering initiatiefvoorstellen en moties”?
Antwoord: Bedoeld was in het kort aan te geven hoe uitvoering aan de motie wordt gegeven, de
mondelinge toelichting is uitgebreider en daarmee vollediger.
2. Bent u het eens met onze voornoemde conclusie, die wij hebben getrokken op basis van de
mondelinge reactie van de portefeuillehouder, over de wijze van uitvoering van de motie?
Antwoord: Wij kunnen instemmen met de door u getrokken conclusie.
3. Bent u bereid de tekst in het “Overzicht stand van zaken uitvoering initiatiefvoorstellen en moties”,
zoals dat in een volgende raadsvergadering aan de raad zal worden aangeboden, aan te passen
overeenkomstig onze conclusie?
Antwoord: Wij zullen de door u aangegeven tekst opnemen in het overzicht.
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