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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op:
Voor 1 januari 2021 de raad de lijst met alle mogelijke pijnlijke keuzes, bezuinigingen en andere
besparingen voor te leggen, en niet zoals voorgesteld pas tijdens de presentatie van de Perspectiefnota
2022-2025.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Er vanaf de perspectiefnota 2020-2023 structureel wordt gesproken over een krap-sluitende begroting met grote
uitdagingen voor de toekomst, en dat dit financiële beeld gedurende de jaren steeds somberder wordt;
2. Er eveneens vanaf de perspectiefnota 2020-2023 wordt verteld dat de raad betrokken wordt bij de te nemen pijnlijke
keuzes en bezuinigingen voor de toekomst;
3. Dat tijdens de begrotingsbehandeling 2020-2023 toegezegd is dat deze lijst van keuzes de raad zou worden voorgelegd
bij de Perspectiefnota 2021-2024;
4. Dat vervolgens in de perspectiefnota van 2021-2024 neergezet is dat deze keuzes bij de Begroting 2021-2024 aan de raad
zouden worden voorgelegd;
5. Wij vervolgens in de Begroting van 2021-2024 lezen dat de raad wordt geïnformeerd over de lijst van pijnlijke
keuzes/bezuinigingen bij de perspectiefnota van 2022-2025;
6. Het voortdurend vooruit schuiven van deze pijnlijke keuzes en bezuinigingen niet bijdraagt aan transparantie en de
mogelijkheid op tijd te acteren op naderende begrotingstekorten;
7. De voltallige raad zo vroeg mogelijk betrokken dient te worden bij het nemen en kiezen van de mogelijke besparings- en
bezuinigingsmogelijkheden;
8. Het er de schijn van heeft dat het college de pijn vooruitschuift naar de volgende collegeperiode
9. Besturen ons inziens betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat je hier verantwoordelijkheid voor dient te
nemen;
10. Er, gezien de huidige financiële situatie, geen tijd meer te verspillen is in het nemen van maatregelen om de begroting
voor de komende jaren op orde te krijgen.

