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Gemeente Gooise Meren, 19 november 2020
Aan:

Het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van
de gemeente Gooise Meren,

De burgerparticipatie in Gooise Meren vraagt om meer regie. Dat is gebleken uit een brief
van meerdere raadsleden van verschillende politieke partijen. De verantwoordelijke
wethouder vindt dat burgerparticipatie niet alleen het domein moet zijn van
bewonersplatforms, maar ook afkomstig van alle burgers, al-dan-niet verzameld in initiatiefgroepen. Er komt een financiële regeling afhankelijk van het aantal inwoners en variabele
kosten. Lovenswaardig zou je zeggen maar daar zijn kritische kanttekeningen bij te plaatsen.
Bijvoorbeeld: door wie en hoe wordt de kwaliteit en kwantiteit van de bijdragen van al die
verschillende initiatieven beoordeeld? Zeker als een variëteit van initiatiefnemers een
beroep gaat doen op ondersteuning. Dat zal een grotere inzet van de gemeentelijke
organisatie vragen en gezien onze ervaringen verloopt de samenwerking nu al bijzonder
moeizaam.
De Dorpsraad Muiderberg is opgericht in 2015 als een Vereniging, welke als doel heeft om
de belangen van de inwoners in de volle breedte te behartigen. De Dorpsraad stelt de
identiteit van Muiderberg voorop en wil deze handhaven in de tijd na de fusie tot de
gemeente Gooise Meren. De Vereniging Dorpsraad Muiderberg heeft Statuten, een
huishoudelijke reglement, een door bewoners gekozen bestuur en 550 leden. De Dorpsraad
werd door het College erkend door het afsluiten van een convenant: een overeenkomst
waarin rechten en plichten zijn vastgelegd.
De Dorpsraad houdt zich met een veelheid van onderwerpen bezig en bewaakt en regelt een
breed programma dat aan alle bewoners is voorgelegd en waarmee uitgebreid met het
gemeentebestuur wordt overlegd. Daarbij wordt zij ondersteund door de wijkadviseur.
De Dorpsraad is “gevraagd en ongevraagd adviseur”. Een taak die verder gaat dan een
enkel op zichzelf staand initiatief. Zoals eerder gezegd de werkwijze van der Dorpsraad
heeft een breder en integraal karakter en vraagt aan het vrijwillige bestuur en haar leden
constant om grote inzet en betrokkenheid. De Dorpsraad is geen vervanging van de
gemeenteraad: dat kúnnen en wíllen we niet zijn.
Wij zijn niet gelukkig met het voorstel voor de nieuwe invulling van de burgerparticipatie. Het
voorstel miskent de rol van de Dorpsraad: we willen namelijk wél een bijzondere rol vervullen

op het speelveld. Dat is in het bovenstaande in voldoende mate gemotiveerd en blijkt ook uit
de wijze waarop de Dorpsraad daadwerkelijk heeft gefunctioneerd.
Wij stellen voor dat het convenant met het college wordt voortgezet na 2021. Als de
gemeenteraad dat afwijst, zal het huidige bestuur zich op haar positie beraden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg,

Jur Jonges, voorzitter

