Amendement
Onderwerp amendement:

Opleidingsbudgetten van de raad

Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-81

Perspectiefnota 2022-2025

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. 2210492 Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Richtinggevend principe 7
pagina 14
Daarnaast blijkt dat het opleidingsbudget van de raad
nauwelijks wordt uitgegeven, hooguit in het eerste jaar van de
raadsperiode.

Nieuwe tekst
- [alles schrappen]
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Opleidingsbudgetten van de Raad. Het budget van € 12.500 voor
opleidingen verminderen met € 10.000. Het budget wordt
nauwelijks uitgegeven, hooguit in het eerste jaar van de
raadsperiode.
2022
2023
2024
2025
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
Toelichting2
Constaterende dat:
1. We beseffen dat het nodig is om te bezuinigen maar opleiden van raadsleden is een groot goed;
2. Uit de praktijk en uit diverse onderzoeken is gebleken dat de werkdruk en de professionaliteitseisen voor raadsleden steeds
groter worden
3. Professionals, en ook raadsleden, zich blijvend moeten ontwikkelen om in te kunnen spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen.
4. In jaar 1 van de raadsperiode er introductietrainingen zijn m.b.t. een aantal onderwerpen maar dat verdieping dit ook in jaar 2,
3 en 4 nog van belang blijft (denk aan integriteit, weerbaarheid, financiën, debatteren, gemeenterecht)
5. In jaar 1 een raad nog niet volledig gevormd is maar in de jaren daarna de cultuur ontstaat. Om zorg te dragen voor een
kwaliteitscultuur die professioneel is, is het raadzaam om hier op in te spelen middels opleiden.

Overwegende dat:
6. Het gaat hier om een relatief laag budget. Voor training en opleiding van 31 raadsleden en gemiddeld zo’n 15
steunfractieleden zal dit budget naar ons idee hard nodig zijn.
7. We ons kunnen voorstellen dat er niet alle jaren (van de vier jaren in de raadstermijn) een evenredige uitgave zal zijn.
Schuiven met middelen zou tot de mogelijkheden moeten horen.
8. We ons eveneens kunnen voorstellen dat er in het laatste jaar geen budget wordt benut voor opleidingsdoeleinden van de
raad. Deze middelen kunnen dan naar de Algemene Reserve.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Jacqueline Sweerts (D66), Roel Kamphuis (CU), Andreas van der Schaaf (Groep VDS), Herman de Holander (CDA)

