
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

 

Onderwerp  Verzoek gemeente Mook en Middelaar tot toetreding BsGW per 1-1-2021 

Datum Behandeling  8 december 2020  

Portefeuillehouder  Wethouder Aarts 

Aanwezig  Wethouder Aarts met ambtelijke ondersteuning, de woordvoerders, de 
voorzitter en secretaris.  

 
Via de livestream: raadsleden, burgerleden en burgers. 

Woordvoerders  Mevr Heine, dhr Meertens, dhr Vos, dhr Wijnands, dhr Noteborn, dhr Heijnen, 
dhr Garnier, dhr Betsch, dhr Martin, dhr Bronckers, dhr Gunther. 

Voorzitter  Dhr. Van der Gugten  

Secretaris  Dhr. Van der Harst  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij benadrukt 
de spelregels die er gelden tijdens deze digitale vergadering. Publiek kan de 
vergadering volgen via de livestream. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de woordvoerders. Zij stellen enkele 
vragen aan de wethouder en geven daarbij al snel aan dat het voorstel een 
hamerstuk is. 
 
De voorzitter concludeert daarop dat het voorstel rijp is voor besluitvorming 
en als hamerstuk zal worden toegevoegd aan de raadsvergadering van 8 
december. 
 
Noot: Voor het volledige verslag van vergaderingen verwijzen wij naar de 
notulen. 

Toezeggingen  1) De wethouder zegt toe te onderzoeken hoe de BsGW omgaat met privacy 

en de raad hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Verzoek gemeente Mook en Middelaar tot toetreding BsGW per 1-1-2021 

Datum 8 december 2020 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar JPJM Wolters 
Telefoonnummer: 043-350 4255 
John.Wolters@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Gemeente Mook en Middelaar heeft het AB BsGW verzocht om toestemming 
te verlenen om toe te treden per 1 januari 2021. Het algemeen bestuur van 
BsGW heeft op 25 juni 2020 een positief besluit genomen op het verzoek van 
de gemeente Mook en Middelaar. Nu verzoekt het bestuur BsGW ons om vóór 
1 januari 2021 in te stemmen met het toetredingsverzoek. 

Inhoud  Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
en artikel 31, tweede lid van de GR BsGW kan toetreding van een nieuwe 
deelnemer slechts plaatsvinden wanneer de zittende deelnemers daarin 
toestemmen bij eensluidend besluit.  Toestemming van de raad is daarvoor 
noodzakelijk. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder via de live-stream kennis te nemen van de bijdragen. 

Vervolgtraject Het college zal de relevante besluiten schriftelijk kenbaar maken aan het 
dagelijks bestuur BsGW.  

 


