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Valkenswaard

MOTIE
De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in openbare vergadering bijeen op
donderdag 22 december 2011,
kennis genomen hebbend van
- het raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten en het voornemen
van de colleges van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard om een aantal bevoegdheden
en taken per 1 januari 2012 over te dragen naar deze gemeenschappelijke regeling
overwegende dat
met de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten per 1
januari 2012 en het overdragen van een aantal bevoegdheden en taken er nu een vergaande
samenwerking tussen de 3 gemeenten formeel wordt vastgelegd;
deze Gemeenschappelijke Regeling tussen de drie colleges een bevoegdheid is van die
colleges;
de kaderstellende en controlerende rol van de raden is vastgelegd in de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke regeling zelf;
het daarnaast ook belangrijk is dat de drie gemeenteraden zich betrokken blijven voelen bij de
samenwerking en hiervoor met elkaar de cultuur en het draagvlak moeten verwerven;
hiervoor initiatieven vanuit de raden behulpzaam kunnen zijn;
dit bereikt kan worden door het samenstellen van een werkgroep / vemieuwingsdenktank A2,
die zal bestaan uit 1 fractielid uit iedere Raadsfractie van iedere gemeente van het A2
samenwerkingsverband;
deze denktank éénmaal per jaar bijeen zal komen- of meer indien noodzakelijk en als er
nieuwe ideeën en of taakgebieden zijn - om te brainstormen over de wijze waarop de
samenwerking tussen de raden geïntensiveerd kan worden;
deze denktank zich uitsluitend bezig houdt met voornoemde werkzaamheden en dus niet als
controle instrument in het leven wordt geroepen;
spreekt uit
De gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard voor te stellen een
intergemeentelijke raadswerkgroep/vernieuwingsdenktank samenwerking A2 te vormen die
met initiatieven komt om de samenwerking tussen de 3 gemeenteraden te verstevigen dan
wel uit te breiden of daar waar nodig te intensiveren;
De jaarlijkse bijeenkomst van de denktank zo te plannen dat de hieruit voortvloeiende ideeën
en hun haalbaarheid grondig kunnen worden getoetst door de colleges alvorens ze in de
jaarlijkse bijeenkomst van de A2 gemeenten kunnen worden ingebracht en eventueel
bekrachtigd;
Dat deze motie ook is ingediend bij de gemeente Heeze-Leende en wordt ingediend bij de
gemeente Cranendonck bij de eerst volgende raadsvergadering ter overweging en
besluitvorming;
en gaat over töt de orde van de dag.
Helder en Gedreven

,^»

.Jme££^Mens===«

