
 
 
  

Notitie griffie: Wensen en bedenkingen procedure 
Ridderkerk, 1 november 2019 
 
Betreft: het raadsvoorstel Ontwerpbesluit tot oprichten van een Besloten Vennootschap ten 
behoeve van het beheer en de exploitatie sportaccommodaties 
 
Geachte raadsleden en burgerleden, 
 
Deze notitie geeft u informatie over de procedure voor het geven van wensen en bedenkingen door 
de raad aan het college. 
U wordt gevraagd uw wensen en bedenkingen te geven ten aanzien van het ontwerpbesluit van 
het college tot het oprichten van een Besloten Vennootschap ten behoeve van het beheer en de 
exploitatie sportaccommodaties. 
 
Wet en regelgeving 
Het college is bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten 
(artikel 160, eerste lid, sub e, Gemeentewet). De oprichting van een B.V. is een privaatrechtelijke 
rechtshandeling en daarmee is de besluitvorming daarover een bevoegdheid van het college. 
 
Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in vennootschappen, indien dat 
in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 
openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is 
toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 
college te brengen. Dit is voorgeschreven in artikel 160, tweede lid, Gemeentewet. 
 
In het presidium is eerder al afgesproken dat bij een wensen en bedenkingen procedure het 
college alleen een raadsvoorstel en niet een ontwerpbesluit voorlegt.  
 
Proces 
Wensen en bedenkingen worden in de raadsvergadering geuit. Dat betekent dat het onderwerp 
TER DEBAT naar de raad gaat (en niet TER VASTSTELLING). 
 
Tijdens de commissiebehandeling kunnen technische en feitelijke vragen worden gesteld. 
 
Tijdens de raadsvergadering kunnen in de (fractie)bijdrage wensen en bedenkingen worden geuit. 
Uiteraard mag op ieders bijdrage onderling worden gereageerd. 
 
Het staat daarbij ieder raadslid vrij om een motie in te dienen en daarmee een uitspraak van de 
raad te krijgen. 
 
De geuite wensen en bedenkingen zal het college betrekken bij zijn definitieve besluitvorming.  
Indien een motie is aangenomen zal het college op de gebruikelijke wijze de raad over de 
uitvoering informeren. 
 
De griffier 


