De Ronde Venen

MOTIE

Onderwerp: Treurnis en afkeuring over gang van zaken verordeningen
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 16 december 2021, naar aanleiding van
het raadsvoorstel “Vaststellen belastingverordeningen 2022" (nummer 70/21),
Constaterend:
 Dat het aan de raad aangeboden voorstel en de daarmee samenhangende concept verordeningen
in aanvang diverse fouten bevatten
 Die fouten voorafgaand en tijdens de commissie van 2 december 2021 zijn benoemd en besproken
 Na een indringend verzoek in de commissie en de daarbij gedane toezegging door het college de
stukken nogmaals zijn onderzocht op fouten
 In een tweede aanbieding van dinsdag 14 december 2021 nieuwe en herstelde fouten door het
college zijn gemeld
 De toelichting verre van compleet en transparant is (bv ten aanzien van de OZB tariefwijziging)
 Desondanks raadsleden daarna alsnog ten minste één fout ontdekten (mn art. 6
watertoeristenbelasting) die bij de controle boven tafel had moeten komen
 Een dergelijke situatie (last minute correcties op aangeven van raadsleden) ook in voorgaande jaren
heeft plaatsgevonden
Overwegend dat:
 Het college het proces van beheer en aanpassing van verordeningen niet onder controle heeft
 Kwalitatief adequaat documentmanagement en versiebeheer kennelijk nog steeds ontbreekt (de
betreffende concept verordeningen bevatten bv niet eens per pagina een titel / versie aanduiding /
datum of zelfs een paginanummer) wat fouten in de hand werkt.
 Ondanks eerdere ervaringen en toezeggingen er geen verbetering is opgetreden
Spreekt:
 haar afkeuring uit over de gang van zaken.
 uit bijzonder teleurgesteld te zijn in de gepresenteerde kwaliteit door het college
Verlangt dat het college:
 een grondig onderzoek laat doen naar de oorzaken van deze gang van zaken,
 de raad voor de verkiezingen van maart 2022 informeert over de uitkomsten van dat onderzoek en
de genomen maatregelen om een dergelijke gang van zaken in 2022 en later te voorkomen.
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