Motie
Onderwerp motie:

Publieksversie Visie op burgerparticipatie (v1)

Vergaderdatum:

28 oktober en 4 november 2020

Agendapunt (nr en naam):

2b18

Programmabegroting 2021-2024- programma 1 Inwoners en bestuur

Status:
ingediend
Ondergenoemd€ raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
Een ‘publieksversie’ van de Visie op burgerparticipatie beschikbaar te stellen, teneinde inwoners en organisaties beter te
informeren over de manier waarop zij worden betrokken bij plannen van de gemeente en kunnen rekenen op ondersteuning
wanneer zij met eigen initiatieven komen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat:
1. Na de gemeentelijke herindeling in 2016 de ‘Visie op burgerparticipatie’ tot stand is gekomen en een raamwerk biedt
voor de manier waarop de gemeente inwoners en organisaties de gelegenheid geeft om hun fysieke en sociale
leefomgeving te beïnvloeden;
2. In de visie o.a. staat dat Gooise Meren een open en transparante gemeente is en relevante informatie volledig en in
begrijpelijke taal via verschillende media deelt, zodat iedereen daar kennis van kan nemen;
3. De klankbordgroep burgerparticipatie daarom destijds het college heeft verzocht om ook een ‘publieksversie’ van deze
visie beschikbaar te stellen en hiervoor zo mogelijk een speciale website/pagina te maken;
4. Wij moeten constateren dat hier tot op heden geen invulling aan is gegeven;
Voorts overwegende dat:
5. In de afgelopen periode dikwijls is gebleken dat inwoners of ondernemers niet goed weten op welke wijze zij hun mening
kunnen geven over/invloed kunnen uitoefenen op voor hun relevante ontwikkelingen in de gemeente;
6. Er hierdoor frustratie en een verkeerd verwachtingspatroon kan ontstaan, dat niet ten goede komt aan de relatie en het
vertrouwen tussen de gemeente en inwoners/organisaties;
7. We de beste plannen samen maken, dus het in ieders belang is om de drempel tot burgerparticipatie te verlagen;
8. Duidelijke en begrijpelijke informatie over de manier waarop Gooise Meren met burgerparticipatie omgaat hiervoor
essentieel is.
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