
RAADSTAFEL 

Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld. 
 

Bespreekvoorstel 
 

onderwerp Duurzame Mobiliteit nr. 2017-260 

datum 29 maart 2017 zaal Raadzaal tijd / duur 19.45-21.25 uur 

voorzitter C.N. Hunger griffier R. Weernekers portef.houder(s) F.J.L. Rorink  

doel activiteit  Beeldvorming  Debat Vergaderopstelling     regulier  anders: presentatie ja  nee  

toelichting In het kader van de strategische raadsagenda is naar aanleiding van een duurzaamheidsarena het 
onderwerp Duurzame Mobiliteit als speerpunt toegevoegd aan agenda Duurzame Energie van de 
gemeente. In de door de raad voorjaar 2016 vastgestelde bestuursopdracht is een discussienotitie 
rond dit speerpunt aangekondigd. Deze notitie ligt nu voor. 
In een eerste opiniërend debat over vragen uit deze notitie kan de raad richting geven aan onder-
werpen die ze verder uitgewerkt zouden willen zien in een voorstel. 
In de notitie worden per deelgebied de belangrijkste vragen en keuzes in beeld gebracht, evenals de 
rol/invloed van de gemeente. 

behandeladvies  Voorzitter heet welkom en stelt deelnemers aan de discussie voor. Korte introductie op het 
onderwerp en de gang van zaken. 

 3 pitches ter prikkeling in 2-3 minuten, de visie op (een aspect van) duurzame mobiliteit van 
- Ruth Maatman, Maatman @dvies, bedenker van een duurzaam alternatief voor Deventer met 

daarin de meest recente ideeën omtrent duurzaam vervoer 
- Bas van Roessel (Fietsersbond) 
- Mark van Mast (BMD Parkmanagement) 

 Debat in 3 rondes per deelonderwerp: 
- Fracties geven een eerste standpunt: wil je iets met dit onderwerp, wat is jouw antwoord op 

de debatvragen, wat zijn je argumenten 
- Gelegenheid voor kort debat 

 

1: Vervoermiddelen (45 m), standpunt op het geheel, debat op basis van genoemde punten 
 Fiets  
 OV  
 Auto  
 Vrachtvervoer  

 

2: Energie-infrastructuur (20m) 
 

3:  Stimulerende gedragsbeïnvloeding (15m) 
 

 Slotronde waarin fracties in 2 zinnen concluderend aangeven op welke onderwerpen zij graag 
voorstellen zouden zien en welke informatie/welk proces daarbij nodig is 

 Reactie portefeuillehouder op de slotronde, welke suggesties wil hij meenemen/beantwoorden of 
overwegen om voorstellen op te doen 

 Voorzitter concludeert toezeggingen en proceswensen en geeft aan dat fracties eigen wensen 
natuurlijk ook vorm kunnen geven met initiatieven en moties bij de voorjaarsnota  

 

spreekrecht  ja  nee  uitnodigingen verzenden ja  nee  aan:  

rondje publiek eventueel publiek uitnodigen te reageren aan het eind van de sessie ja  nee  

voorgesteld 
resultaat van  
de bespreking 

 agendering voor de Raadstafel  

 besluitrijp (t.b.v. de raadsvergadering van ….)  hamerstuk
1
 

  debatstuk; 

  de raad heeft richting gegeven aan onderwerpen die nader uitgewerkt moeten worden m.b.t. 
duurzame mobiliteit. 

publicatie bestanden 

Raadsinformatiesysteem 

- Notitie duurzame mobiliteit 

- Overzicht maatregelen 

- Raadsmededeling 
 

                                                      
1
  Er kan een stemverklaring worden afgegeven, maar er wordt geen debat gehouden. 


