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Onderwerp : Komende besluitvormingscyclus en het coronavirus 

 

 

 

Geachte raads- en commissieleden, 

 

Het coronavirus en de gevolgen voor onze samenleving houden ons allemaal bezig en de bericht-

geving en richtlijnen van het bevoegd gezag volgen elkaar in rap tempo op. Op basis daarvan moe-

ten we ook consequenties trekken voor het politieke proces en (met de huidige beschikbare kennis) 

een besluit nemen over in eerste instantie de commissievergaderingen van volgende week (16 t/m 

19 maart) en de raadsvergadering van 31 maart a.s. Hiervoor zijn Presidium, fractievoorzitters, 

burgemeester en een aantal wethouders vanavond bij elkaar gekomen. Fractievoorzitters en Presi-

dium spreken hun waardering uit voor de manier waarop de crisisorganisatie haar werk doet. Deze  

waardering geldt ook voor het harde werk dat verzet wordt door de mensen in de zorg, bij de hulp-

diensten en andere sectoren, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, die zich geconfronteerd zien met 

een extra zware opgave door deze crisis. Ook spreken we uit dat de hoogste prioriteit nu ligt bij het 

bestrijden van de crisis en dat de bestuurlijke én ambtelijke capaciteit die daarvoor nodig is kan en 

mag leiden tot vertraging in het politieke proces van alledag. Daarom nemen de Bossche partijen 

gezamenlijk hun verantwoordelijk en passen we onze werkwijze aan. Om de ambtelijke organisatie 

en het bestuur van de gemeente maximaal in staat te stellen om de crisis het hoofd te bieden is 

door Presidium en fractievoorzitters besloten om tot en met 31 maart géén bijeenkomsten te hou-

den. Dit betekent dat de commissies van 16 t/m 19 maart en de raadsvergadering van 31 maart 

geen doorgang vinden. 

 

Commissievergaderingen 16 t/m 19 maart 2020 

Deze commissievergaderingen komen te vervallen. Wel zal er per commissie een schriftelijke ad-

viesronde plaatsvinden waarbij de 1ste termijn en de aankondiging van eventuele moties en amen-

dementen schriftelijk door fracties kunnen worden ingediend. Deze adviesronde inclusief de beant-

woording van het college worden geplaatst in iBabs en Politiek Portaal. De raadsvoorstellen Visie 

Gestelse buurt en Horecavisie worden doorgeschoven naar de volgende cyclus. Dit zijn beleidsdo-

cumenten, met een geringe urgentie qua besluitvorming, maar die wel een uitgebreide politieke 

discussie vergen. De motie vreemd Lokale inclusieagenda (commissie Sociaal) en de bespreeknoti-
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tie Noodzaak beeldkwaliteitsplan (commissie Omgeving) worden eveneens doorgeschoven naar de 

volgende raads/commissiecyclus. De geagendeerde concept-motie Annapark versus De Vlieger, 

Groene en veilige onderwijscampus (commissie Omgeving) en de motie Een goede plek voor vete-

ranen en extra tijdelijke woningen (commissie Sociaal) maken wel onderdeel uit van de schriftelijke 

adviesronde. 

 

Begin komende week zal door de griffie per commissie een schriftelijk adviesverzoek worden ver-

stuurd aan de hand van een formulier.  

  

Raadsvergadering van 31 maart 2020 

De raadsvergadering van 31 maart wordt verzet naar 7 april 2020. Dit i.v.m. de impact van de be-

sluitvorming en de openbaarheid. Het Presidium beoordeelt na de schriftelijke adviesronde of en 

welke voorstellen ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Dit is mede afhankelijk van de 

beantwoording door het college. Vergt een voorstel toch nog een uitgebreide voorbereiding en be-

spreking in een commissie, dan kan het Presidium besluiten het voorstel door te schuiven naar de 

volgende cyclus.  

 

Fractievoorzitters en Presidium realiseren zich dat dit een bijzondere werkwijze is, maar menen 

hiermee recht te doen aan de bijzondere situatie waar we nu inzitten. Wij roepen dan ook op om 

terughoudend te zijn in het inbrengen van moties vreemd (voor zover al niet geagendeerd). 

 

De gevolgen voor de cyclus van mei zal het Presidium i.o.m. het college de komende weken in 

kaart brengen. Het Presidium benadrukt dat dit besluit genomen is met kennis van de nu bekende 

feiten en dat e.e.a. kan wijzigen indien de omstandigheden veranderen 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Presidium en fractievoorzitters, 

 

 

Ralph Geers 

Voorzitter 


