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Jelmer Kruijt, Goois Democratisch Platform
Democratie komt tot leven in Gooise Meren
2e
Bespreken coalitieakkoord
ingediend
1.0

Bovengenoemd raadslid dient de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2018,
Spreekt uit:
In het verlengde van het voorliggende coalitieakkoord en de daarin opgenomen ambities m.b.t.
burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing:
1. Een referendum verordening wenst in te voeren, waardoor inwoners/instellingen bij
onderwerpen die zich daar goed voor lenen rechtstreeks hun mening kunnen geven, welke
vervolgens door het college cq. de raad kan worden betrokken bij het komen tot een definitieve
standpuntbepaling en besluitvorming;
2. Een verordening voor burgerinitiatieven wenst in te voeren waarmee inwoners/instellingen bij
voldoende steun eigen initiatieven op de agenda van de raad kunnen zetten, teneinde de
drempel om actief ideeën aan te dragen en de politiek daarmee te voorzien van relevante
vraagstukken uit de samenleving te verlagen.
En roept het college op:
De raad een voorstel te doen laten toekomen dat ziet op invoering van de hierboven genoemde
verordeningen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De coalitie terecht opmerkt dat een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren alleen dichterbij komt wanneer we
daar continu samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen aan werken;
2. Bestuurlijke vernieuwing bovendien een speerpunt vormt in het voorliggende coalitieakkoord, zodat onze democratie
vitaal blijft en plannen een breed draagvlak verwerven;
3. De coalitie het voor de realisatie van transparante burgerparticipatie essentieel vindt dat voor inwoners duidelijk is op
welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en hun goede ideeën te berde kunnen brengen, waarbij ook nieuwe, meer
actieve vormen van participatie beproefd kunnen worden;
Voorts overwegende dat:
4. Inwoners en instellingen doorgaans waardevolle ideeën hebben over allerlei zaken die binnen de gemeente spelen en het
een streven van de raad zou moeten zijn om hun betrokkenheid bij de politiek te vergroten;
5. Een raadgevend referendum en het burgerinitiatief bij uitstek actieve vormen van participatie zijn waarmee de gemeente
de verbinding met inwoners en instellingen kan opzoeken, maar deze instrumenten niet specifiek benoemd worden in
het coalitieakkoord;
6. Het houden van een facultatief referendum al mogelijk is op basis van de Inspraakverordening Gooise Meren 2016* (zie
toelichting bij art. 4.1), doch in het betreffende beleidsstuk wordt geadviseerd om de bijbehorende procedure in een
afzonderlijke verordening nader vast te leggen;
7. Er voor een burgerinitiatief – anders dan in veel andere gemeenten – nog geen regeling is getroffen in Gooise Meren en
inwoners/instellingen veelal niet weten op welke wijze zij met hun waardevolle ideeën bij de gemeente terecht kunnen.
*) Zie: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Gooise%20Meren/401598/401598_1.html

