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1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,

Verzoekt het college
1.

Na het zomerreces een werksessie in te plannen voor de woordvoerders Regionale Samenwerking van alle fracties en
portefeuillehouder namens college, die leidt tot concrete verbeterpunten m.b.t. de grip op regionale samenwerking,
waarbij de reeds gedane aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Grip op Samenwerking als leidraad dienen.

2.

Deze verbeterpunten door middel van een separaat raadsvoorstel aan de raad ter vaststelling
voor te leggen en voor uitvoering daarvan zorg te dragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat:
1. Er in het huidige raadsbesluit geen onderscheid wordt gemaakt tussen de conclusies uit het rapport (hoofdstuk 1) en de
aanbevelingen (hoofdstuk 2), maar alleen gesproken wordt over ‘adviezen’.
2. De raad door de originele tekst van het raadsbesluit de aanbevelingen ongewijzigd en één op één lijkt over te nemen
3. De aanbevelingen soms enerzijds erg richtinggevend zijn en de raad hierdoor niet de mogelijkheid heeft om zijn eigen
afweging te maken cq maatwerk te realiseren, anderzijds niet concreet genoeg m.b.t. de uitvoering/invulling, waardoor
nu niet duidelijk is waartoe de raad nu eigenlijk besluit. Een voorbeeld hiervan is de aanbeveling tot het instellen van een
voorbereidend platform, dat enerzijds stuurt in de richting van een apart raadsorgaan, anderzijds niet precies genoeg
afbakent wat de opdracht en het mandaat van dit orgaan is.
4. De raad zelf preciezer kan/moet vaststellen wat zijn behoefte is om meer grip te krijgen op Regionale Samenwerking,
waarbij de aanbevelingen een goede leidraad kunnen zijn.
5. Er een voorstel ligt tot amendering van het raadsbesluit, waarin wel de conclusies worden onderschreven, maar geen
verdere opdracht wordt gegeven tot actie n.a.v. de aanbevelingen
(zie amendement 853074_RV_Aanbevelingen_Rekenkamercommissie_Grip_op_Samenwerking)

