
 

  

 
 

   
Amendement 

 
De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 15 december 2015, behandelend het 
raadsvoorstel “bestedingsplan reserve organisatieontwikkeling” (R.nr. 57.1); 
 
Overwegende dat: 

- bij de raadscommissiebehandeling  van dit raadsvoorstel op 10 december jl. duidelijk is 
geworden dat aan het bestedingsplan de notitie “Sturen op ontwikkeling - Ramen en deuren 
open” als kader ten grondslag ligt; 

- dit niet staat vermeld in het voorstel en ook niet duidelijk blijkt uit het voorstel; 
- het voorstel onvoldoende concreet omschreven, en voor de raad in de toekomst te toetsen, 

doelstellingen bevat1; 
- het voorstel naar aanleiding van de raadscommissiebehandeling op 10 december jl. nog door 

het college is voorzien van een uitgebreide toelichting, door de raad ontvangen op 11 
december jl.; 

 
Besluit: 

Het voorgenomen raadsbesluit: 
 

1. Het bestedingsplan Reserve Organisatieontwikkeling vaststellen en instemmen met de 
uitvoering;  
2. De 1e begrotingswijziging 2016 vaststellen. 

 
Te wijzigen in: 
 

1. Het bestedingsplan Reserve Organisatieontwikkeling vast te stellen en in te stemmen met de 
uitvoering; 

2. De notitie “Sturen op ontwikkeling, ramen en deuren open”, zoals vastgesteld door het College 
van Burgemeester en Wethouders op 16 juni 2015, te hanteren als kader voor de uitvoering 
van het bestedingsplan; 

3. Daarbij ook te betrekken de concretisering van het bestedingsplan als vastgelegd in de 
“toelichting bij het raadsvoorstel bestedingsplan reserve organisatieontwikkeling” (door de 
raad ontvangen op 11 december 2015);  

4. Het College van Burgemeester en Wethouders op te roepen om uiterlijk op 31 januari 2016 
nadere concreet geformuleerde doelstellingen van het bestedingsplan vast te stellen en aan de 
raad aan te bieden, op grond van onder meer “Vensters voor bedrijfsvoering”2 en het 
vorengenoemde kader “Sturen op ontwikkeling, ramen en deuren open”; 

5. De 1e begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 
 

                                                           
1 SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden 
2 Vensters voor Bedrijfsvoering: leerinstrument van VNG/KING dat gemeenten helpt bewuste keuzes te maken 
bij de inrichting en ontwikkeling van hun bedrijfsvoering 



en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens de fracties, 

 

VV2000/Leefbaar Vlaardingen   I.M. Somers-Gardenier 

Algemeen Ouderen Verbond   D. de Jong 

Stadsbelangen Vlaardingen   A. Brouwer     

 


