Van: Hekman, Jelle
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 11:28
Aan: 'email@bewonersstichtsevecht.nl' <email@bewonersstichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht Moties en amendementen
Beste Sander Jonker,
Bedankt voor je kritische benadering van onze informatie in het Bestuursinformatiesysteem.
Voor ons als griffie is het telkens zoeken naar de beste manier om de informatie te ordenen binnen de
mogelijkheden van het Bestuursinformatiessystem van GemeenteOplossingen.
Vermelding van alle moties en amendementen
Alle moties en amendementen worden primair gepubliceerd bij de agenda van de raad waarin ze
behandeld zijn. Daarbij gaat het dus ook om de moties en amendementen die niet aangenomen zijn.
Om dit duidelijk te maken neem ik de raad van 1 oktober 2019. LINK
Bij agendapunt 13. Nota Positief Gezondheidsbeleid zijn een amendement en een motie als document
opgenomen:
Amendement GroenLinks e.a. (afgewezen)
Motie GroenLinks e.a. (ingetrokken).
Bij agendapunt 14. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater zijn een amendement en een motie
opgenomen:
Motie PVV (aangenomen)
Amendement Lokaal Liberaal (aangenomen)
Bij agendapunt 17. Startnotitie regionale energietransitie zijn een amendement en drie moties
opgenomen:
A1 Streekbelangen e.a. (aangenomen)
M1 PVV e.a. (aangenomen)
M2 Streekbelangen e.a. (aangenomen)
M3 GroenLinks e.a. (ingetrokken)
Bij agendapunt 18. Beoordelingskader REP zijn een amendement en twee moties opgenomen:
A1 Streekbelangen e.a. (aangenomen)
M1 Streekbelangen e.a. (aangenomen)
M2 Streekbelangen (aangenomen).
Bij agendapunt 19. Motie GroenLinks over Schiphol is de motie opgenomen met de vermelding
“afgewezen”.
Extra vermelding van moties en amendementen
Naast deze vermelding worden alle moties en amendementen opgenomen onder de Acties en
worden de aangenomen moties en vermeld in de apart map Moties en amendementen.
Dit is een extra activiteit van de griffie i.v.m. de voortgangsbewaking en de overzichtelijkheid.
We proberen daarbij een goed evenwicht te zoeken bij het voorkomen van dubbel werk en de
inzichtelijkheid en doorzoekbaarheid.
Naar aanleiding van jouw opmerking zal ik binnen de griffie en met een werkgroep van de raad
bespreken of het wenselijk is om alle moties en amendementen in de map Moties en amendementen
op te nemen.
Vermelding stemverhouding
De stemverhoudingen worden van elk motie en amendement in de Besluitenlijst vermeld.
Het Bestuursinformatiesysteem van GemeenteOplossingen voorziet niet het vermelden van de
stemverhouding binnen het systeem.
In de gemeenten die dat wel vermelden wordt meestal het systeem van Notubiz gebruikt.
Dit systeem hebben wij ook tot en met 2017 gebruikt. Met ingang van 2018 heeft de raad gekozen
voor GemeenteOplossingen.
De mailwisseling zal op de Lijst ingekomen stukken worden vermeld, maar zal i.v.m. de AVG alleen
voor raads- en commissieleden te zien zijn.

Met vriendelijke groet,
Jelle Hekman
griffier
jelle.hekman@stichtsevecht.nl
T 0346 25 46 57 M 06 12 42 90 98

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

Van: email@bewonersstichtsevecht.nl <email@bewonersstichtsevecht.nl>
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 20:30
Aan: Hekman, Jelle <Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: Overzicht Moties en amendementen
Beste Jelle Hekman,
Bedankt voor dit heldere antwoord. Kunt u zich als griffie voorstellen dat het voor bewoners
onzichtbaar en onduidelijk is, wanneer onder het kopje moties en amendementen de documenten
niet staan (tot dat ik de griffie hierop attendeerde)? Klopt mijn aanname dat niet alle moties en
amendementen zijn gepubliceerd en wel alleen de aangenomen moties en amendementen? Zo ja,
kunt u de afgewezen moties en amendementen ook toevoegen? Tenslotte zou ik graag willen weten
waarom de stemverhoudingen niet worden gepubliceerd in de gemeente Stichtse Vecht, terwijl in
heel veel andere gemeenten dit wel gebeurt. Aangezien dit publieke informatie is verzoek ik de
griffie dit te doen over de jaren 2017, 2018 en 2019, zodat de bewoners kunnen zien hoe de politiek
zich beweegt. Tenslotte wederom het verzoek deze mail wisseling openbaar toe te voegen aan mijn
eerdere verzoek alles toe te voegen aan de ingekomen stukken Gemeenteraad.
Wederom mijn dank,
Met vriendelijke groet,
Sander Jonker
06-21220983

Van: Hekman, Jelle <Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl>
Verzonden: Tuesday, October 15, 2019 4:40 PM
Aan: 'email@bewonersstichtsevecht.nl' <email@bewonersstichtsevecht.nl>
Onderwerp: FW: Overzicht Moties en amendementen
Beste Sander Jonker,

Hierbij worden uw vragen over moties en amendementen beantwoord. De vragen over WOBverzoeken worden door het college beantwoord.
De moties en amendementen zijn openbaar beschikbaar en worden actueel bijgehouden onder
“acties” in het Bestuursinformatiesysteem. LINK
Onder de acties staan:
- Moties
- Toezeggingen
- Amendementen
Bij “Aanleiding” kan een selectie worden gemaakt op één van de drie.
Door de laatste kolom aan te klikken wordt het document zichtbaar.
Daarnaast hebben wij Overzichten gemaakt over de jaren 2017, 2018 en 2019. Deze treft u aan bij
Documenten  Moties en Amendementen. LINK
Door een regel aan te klikken ziet u de status van de motie of de toezegging en kan het document
worden opgeroepen.
In het Bestuursinformatiesysteem wordt niet geregistreerd hoe de stemverhoudingen waren. Dit is wel
zichtbaar in de afzonderlijke Besluitenlijsten van de Gemeenteraad.
Zie bijvoorbeeld de Besluitenlijsten van de raad in 2019. LINK
Met vriendelijke groet,
Jelle Hekman
griffier
jelle.hekman@stichtsevecht.nl
T 0346 25 46 57 M 06 12 42 90 98

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

Van: email@bewonersstichtsevecht.nl <email@bewonersstichtsevecht.nl>
Verzonden: zondag 13 oktober 2019 23:01
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
CC: Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Moties en amendementen
Beste griffie,
Na herhaaldelijk vragen aan zowel raadsleden als ambtenaren wend ik mij tot u. Meerdere bewoners
is opgevallen dat de moties en amendementen welke worden aangeboden in de Raad niet
(openbaar) op de website van de gemeente en/of het Raadsinformatiesysteem staan. De laatste is
van 6 maart 2018 (zie https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Moties-enamendementen). We vinden dit niet wenselijk.
In het collegewerkprogramma (https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documentencollege/Collegewerkprogramma-Stichtse-Vecht-2018-2022-gewijzigd-vastgesteld-in-raad-5-3-20192.pdf) staat het volgende (blz. 3, hoofdstuk Beleidsmatig meerjarenperspectief, Programma 1

Bestuur):
“ Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners Conform de “Visie en
uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020” gaan we als college voor uitstekende eerstelijns
dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk. Onze dienstverlening is digitaal, snel en
zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. Onze klanten (inwoners en ondernemers)
staan centraal. We betrekken hen bij de inrichting van onze dienstverlening en gaan voor een
tevreden klant.”
Het platform www.BewonersStichtseVecht.nl biedt de bewoners van de gemeente zeer uitgebreide
informatie. We vinden het belangrijk dat elke bewoner weet wat in de gemeente speelt. Daarom
zullen we alle moties, amendementen en WOB verzoeken (welke ook niet op de website van de
gemeente staan) publiceren. Tevens zullen we het stemgedrag van alle Raadsleden benoemen.
Daarom willen we de griffie het volgende vragen ons te zenden:
• Alle moties en amendementen van 2018 en 2019
• Het stemgedrag van de raadsleden behorende bij deze moties en amendementen
• Alle WOB verzoeken van 2017, 2018 en 2019
Graag ontvangen we binnen 30 dagen elke motie, amendement en WOB verzoek als een los (.pdf)
document in een .zip bestand via de e-mail op email@bewonersstichtsevecht.nl . Mochten alle
bestanden samen te groot zijn om te e-mailen, adviseren we de griffie de tool www.wetransfer.com
te gebruiken. Op deze manier kan tot 2 GB in één keer verzonden worden. Mocht de griffie niet
kunnen voldoen aan ons verzoek, zullen we een WOB verzoek indienen.
Tenslotte verzoeken we de griffie dit verzoek openbaar te delen bij de ingekomen stukken voor de
Raad.
Alvast dank en met vriendelijke groet,
Sander Jonker
BewonersStichtseVecht.nl

