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Agendapunt 
 

09. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling FUMO 

Korte titel motie 
 

Motie rol PS bij vaststelling GR 

De Staten, in vergadering bijeen op 
 
gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat: 

 Het Dagelijks Bestuur van de FUMO een voorstel tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling FUMO aan de Provincie Fryslân heeft voorgelegd; 

 Het Dagelijks Bestuur van de FUMO in de aanbiedingsbrief opmerkt: “De voorstellen 
tot wijziging worden tegelijkertijd bij alle deelnemers in besluitvorming gebracht. 
Daarom kunnen deelnemers geen inhoudelijke veranderingen aanbrengen in de 
voorstellen. Het is niet mogelijk om door middel van een motie of amendement een 
wijzigingsvoorstel aan te passen”; 

 
overwegende dat: 

 de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling de regeling vaststellen; 

 Dat onder deelnemers de colleges van B&wW en G&S van de deelnemende 
gemeenten en de provincie worden verstaan 

 dat Gemeenteraden en Provinciale Staten een recht van amendement hebben op 
voorstellen van B&W respectivelijk GS; 

 dat Gemeenteraden en Provinciale Staten toestemming moeten geven aan een 
besluit van wijzing van de GR van GS 

 dat aan deze toestemming  door Raden en Staten voorwaarden kunnen worden 
verbonden 

 dat Gemeenteraden en Provinciale Staten door het Dagelijks Bestuur van de FUMO 
niet het recht ontzegt kan worden om moties aan te nemen; 
 

spreekt als mening uit: 

 dat het Dagelijks Bestuur van de FUMO met deze opmerking in de aanbiedingsbrief 
blijk geeft van een ongepaste en ongewenste houding tegenover de 
volksvertegenwoordiging in de deelnemende gemeenten en provincie. 

 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

 om aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling FUMO het ongenoegen van de Provinciale Staten van Fryslân naar 



aanleiding van deze tekst in de aanbiedingsbrief  over te brengen 
 

en gaan over tot de orde van de dag 
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