Amendement
Onderwerp amendement:

Samenspel: Convenant en raadsbetrokkenheid

Vergaderdatum:

27 januari 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-08

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Punt 1, blz. 19:
Onze waardering uiten we onder meer door bepaalde kleine
kosten van buurt(preventie)- verenigingen te vergoeden en
wijkplatforms te voorzien van een basisbedrag en een
activiteitenbudget. Tot en met 2021 sluiten we aan bij wat de
platforms nu ontvangen, namelijk een vast werkbudget van
€2000,- en een normbedrag € 0.72 per inwoner. Per 2022 vindt
er een nieuwe systematiek plaats via de ASV en worden er
eenmalige jaarlijkse subsidies verstrekt, namelijk:
 een basisbedrag per wijk voor bestuur/organisatie (variabel
tot € 2000);
 een activiteitenbudget (gebaseerd op hun omvang met
vooralsnog € 0,72 per inwoner als rekenfactor);
 in 2023 wordt bepaald of we kunnen werken met een
meerjarige subsidie

Punt 2, blz. 19:
Gedurende het jaar organiseren we onze contactmomenten. Wij
werken continue aan een goede relatie en zoeken elkaar op
indien gewenst. In ieder geval bij aanvang en einde van een
subsidiejaar. We versterken onze onderlinge dialoog door de
tegemoetkoming van de wijkplatforms te laten verlopen via de
Algemene subsidieverordening Gooise Meren (ASV). Dit heeft
als bijkomend voordeel dat door de tegemoetkoming in het
subsidiestelsel te trekken ook de rechtmatigheidscontrole via de
ASV wordt geregeld.

Nieuwe tekst
Onze waardering uiten we onder meer door bepaalde kleine
kosten van buurt(preventie)- verenigingen te vergoeden en
wijkplatforms te voorzien van een basisbedrag en een
activiteitenbudget. Tot en met 2021 sluiten we aan bij wat de
platforms nu ontvangen, namelijk een vast werkbudget van
€2000,- en een normbedrag € 0.72 per inwoner. Per 2022 vindt
er een nieuwe systematiek plaats via de ASV en worden er
eenmalige jaarlijkse subsidies verstrekt, namelijk:
 een basisbedrag per wijk voor bestuur/organisatie
(variabel tot € 2000);
 een activiteitenbudget (gebaseerd op hun omvang met
vooralsnog € 0,72 per inwoner als rekenfactor);
 in 2023 wordt bepaald of we kunnen werken met een
meerjarige subsidie
 de samenwerking met bewonersplatforms zal met een
convenant worden bevestigd, waarmee ook de
waardering voor het structurele karakter nog eens
wordt onderstreept.
 de looptijd van het convenant wordt op 3 jaar gesteld
en voor verlenging geëvalueerd.
 er wordt aandacht in besteed hoe we elkaar zo goed
mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen in
de wijk.
Gedurende het jaar organiseren we onze contactmomenten.
Wij werken continue aan een goede relatie en zoeken elkaar
op indien gewenst. In ieder geval bij aanvang en einde van een
subsidiejaar. We versterken onze onderlinge dialoog door de
tegemoetkoming van de wijkplatforms te laten verlopen via de
Algemene subsidieverordening Gooise Meren (ASV). Dit heeft
als bijkomend voordeel dat door de tegemoetkoming in het
subsidiestelsel te trekken ook de rechtmatigheidscontrole via
de ASV wordt geregeld.
De inhoud van de dialoog tijdens de contactmomenten met
bewonersplatforms zijn voor raadsleden toegankelijk.
(bijvoorbeeld via notulen of een verslag).

Toelichting2
Constaterende dat:
1. In januari 2019 de gemeenteraad een motie heeft aangenomen die oproept tot de ontwikkeling van een beleidskader
waarmee de raad in positie wordt gebracht voor haar kaderstellende en controlerende rol;
2. Het college uitvoering heeft gegeven aan die oproep met de nota Het Samenspel met Bewonersplatforms waarin een aantal
principes, randvoorwaarden en spelregels is opgenomen.
Overwegende dat:
3. Onduidelijkheid is ontstaan over de waardering van het gemeentebestuur voor bestaande bewonersplatforms ten opzichte
van andere, meer incidentele bewonersgroepen;
4. De platforms het belangrijk vinden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen in hun wijk;
5. Bewonersplatforms hebben aangegeven behoefte te hebben aan duidelijke afspraken over-en-weer, bijvoorbeeld in de vorm
van een convenant, zoals dat nu ook wordt gebruikt;
6. De nota niet aangeeft op welke wijze raadsleden / volksvertegenwoordigers betrokken worden bij de inhoud van overleg
tussen college en bewonersplatforms.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Hugo Bellaart, (VVD) Petra Vonk (Groen Links)

