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AMENDEMENT VAN raadslid Luttikhuis-Nijhuis
Ontvangen:

26 juni 2020

Amendement: 2020-Luttikhuis-1
Onderwerp:

Opheffen GR Soweco

De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 29 juni 2020;
ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Het voorgestelde besluit: “Toestemming te verlenen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling
Soweco per 1 januari 2021”, te schrappen en te vervangen door:
“Toestemming te verlenen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Soweco per 1 januari
2021 en draagt het college op:
1. binnen het algemeen bestuur van Soweco er voor te pleiten om geen liquidatieplan vast te
stellen voordat de nieuwe uitvoeringsorganisatie operationeel is;
2. de voorstellen waarbij de raad gehoord wordt over het liquidatieplan en de raad wensen en
bedenkingen kan inbrengen inzake de oprichting van een stichting voor de nieuwe
uitvoeringsorganisatie dan wel een dienstverleningsovereenkomst daarmee, in dezelfde
raadsvergadering aan de raad voor te leggen.”
Toelichting:
In geval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur van het
openbaar lichaam tot liquidatie en stelt het een liquidatieplan op ter vereffening van het vermogen. De
bestuursorganen van het openbaar lichaam blijven, zo nodig, na de beëindiging van de regeling in
functie, totdat de liquidatie is voltooid.
Het is belangrijk om pas een liquidatieplan vast te stellen nadat de nieuwe uitvoeringsorganisatie
operationeel is. Het gaat hier om een goede volgordelijkheid. Er is een nauwe relatie tussen het
liquidatieplan en de oprichting van een stichting voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie dan wel het
sluiten van een dienstverleningsovereenkomst daarmee. Het zijn afzonderlijke besluiten die in
samenhang moeten worden behandeld.
Ondertekening en naam:
CDA,

C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm
geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
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Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

