
Motie     
                                                                 

Onderwerp motie: 
 

Raadzaam voor de Omgevingswet 

Vergaderdatum:  
 

24 januari 2018 

Agendapunt (nr en naam): 
 

3c1 Ambitiedocument Omgevingswet 

Status: ingediend 

Ondergenoemd raadslid dient de volgende motie in; 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

Roept het College op: 
 

1. Om gekoppeld aan het ontwikkeltraject van de ambtelijke dienst met betrekking tot de nieuwe werk- en 
denkwijze in het kader van de omgevingswet, in samenwerking met de griffie een trainingsprogramma 
voor de raad te ontwikkelen zodat ook de raad kennis heeft van Omgevingswet, de veranderende 
werkwijze en de vereiste verandering in mentaliteit ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken; 

2. In overleg met de griffie aan de nieuwe raad een voorstel voor te leggen voor dit ontwikkeltraject; 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering.  

Toelichting1 

Overwegende  
1. dat de invoering van de Omgevingswet voorzien is voor 2021; 
2. dat de Omgevingswet vooral een andere manier van werken betekent en niet primair andere regelgeving 

meebrengt; 
3. dat in het voorstel er terecht van wordt uitgegaan dat het wenselijk is dat de ambtelijke dienst tijdig en 

voldoende getraind wordt in de nieuwe regelgeving en in de nieuwe werkwijze die deze wet met zich 
meebrengt;  

4. dat ook de rol van de Gemeenteraad verandert; 
5. dat het goed functioneren van de Omgevingswet voor onze inwoners betekent dat ook de Raad getraind moet 

worden in deze nieuwe werkwijze en mentaliteitsverandering; 
6. dat het wenselijk is dat de ontwikkeling van Raad en ambtelijke dienst synchroon lopen, zeker waar helderheid 

over de rolverdeling gezien wordt als een van de grote struikelblokken bij de invoering van deze wet; 
7. dat ontwikkeling en scholing een eigen verantwoordelijkheid van de raad is, maar dat de samenhang met de 

training van de dienst in deze om een gezamenlijk ontwikkelplan vraagt zodat aan het einde iedereen over 
dezelfde informatie beschikt en helderheid heeft over de respectievelijke rollen; 

 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Partij van de Arbeid, Lars Voskuil 
 

 


