Vragenhalfuurtje 16 juni 2020
College besluiten buiten om de Raad?
Op 27 mei j.l. stuurde het College een raadsbrief met als onderwerp:
Impact Corona-crisis op de Programmabegroting 2020
De invloed en de gevolgen van de Coronacrisis zijn groot en onontkoombaar. Wat
begon als een gezondheidscrisis krijgt een vervolg als economische crisis. Zowel het
CPB als het IMP hebben een forse economische teruggang voorspeld, van ruim 7%.
Er ligt een flinke uitdaging voor de gemeente. Helemaal nu ook nog eens duidelijk is
geworden dat Twenterand ruim 1,1 miljoen euro minder ontvangt vanuit het
gemeentefonds t.b.v. het sociaal domein.
Verder is te lezen in de raadsbrief dat het kenmerkend is voor tijden van crisis dat
daarbij vaak voortvarend gehandeld moet worden, waarbij ruimte voor voorbereiding
en afstemming ontbreekt. Begrijpelijk, maar dan volgt daarop een zin die
opgehelderd moet worden naar oordeel van de SGP, namelijk:
‘’Dit betekent dat het College soms besluiten moet nemen die normaal gesproken
eerst aan de Raad zouden moeten worden voorgelegd. Uiteraard dient de Raad in
dergelijke gevallen zo snel als mogelijk geïnformeerd te worden.”
Met name deze mededeling van het College moet opgehelderd worden. Corona mag
niet als dekmantel gebruikt worden om de zaken maar even anders en makkelijker te
gaan regelen en om de Raad formeel buiten spel te zetten.
De grondwet bepaalt dat de Raad het hoogste bestuursorgaan is. Dat betekent dat
de Raad uiteindelijk bepaalt. De Raad neemt besluiten en het College voert uit. Het
College kan dus alleen maatregelen nemen voor zover de Raad haar die ruimte
geeft.
In artikel 60 van de Gemeentewet is bepaald: De raad kan regelen van welke
beslissingen van het college aan de leden van de raad kennisgeving wordt gedaan.
Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden
volstaan.
Vragen:

1. Wat is de wettelijke basis die het College heeft om de Raad buiten spel te
zetten?
2. Om welke besluiten hebben we het?
a. Welke besluiten heeft het College in de achterliggende ‘Corona-tijd’
genomen die vooraf aan de Raad voorgelegd hadden moeten worden?
b. Welke besluiten is het College voornemens om niet vooraf aan de Raad
voor te leggen?
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