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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:
1.
2.

Alvorens over te gaan tot uitvoering van het actieplan Leefbaarheid, het plan ter besluitvorming voor
te leggen aan de raad met de bijbehorende indicaties van kosten of investeringen.
De ontwikkeling van het actieplan Leefbaarheid naar de toekomst niet langer als zelfstandig doel te
beschouwen, maar het plan voor wat betreft de ambities op organische wijze te laten voeden vanuit
bewoners, bewonersverenigingen, en de wijkwethouders, terwijl de gemeente zorgt voor de
integrale afweging ten opzicht van andere prioriteiten.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Constaterende dat:
1. De gemeente na een periode van het ontwikkelen van beleid, nu op veel terreinen tegelijk tot uitvoering komt;
2. De gelijktijdige uitvoering gepaard gaat met forse investeringen die de financiële positie onder druk zet;
3. Onze gemeente sinds jaar en dag tot de top 10 van meest aantrekkelijke gemeenten van Nederland behoort;
Overwegende dat:
4. Het college recent een kapitaallastenplafond heeft ingesteld om tegemoet te komen aan de wens oog te houden voor de
ontwikkeling van de financiële kengetallen van de gemeente;
5. Uitvoering van het actieplan Leefbaarheid opnieuw een beroep doet op investeringen en kosten die de gemeente maakt;
6. De financiële positie voldoende aanleiding is om de ambitie nog eens tegen het licht te houden;
7. Het communiceren van delen uit het plan verwachtingen wekt naar bewoners en ondernemers, terwijl die activiteiten
bijvoorbeeld agv het kapitaallastenplafond uitgesteld worden;
8. De gemeente niet ontkomt aan het maken van keuzes ;
9. Het actieplan Leefbaarheid in de afgelopen jaren een ontwikkeldoel is geweest, terwijl de gemeente vanuit het oogpunt
van democratische vernieuwing diverse instrumenten heeft ontwikkeld die als kanalen kunnen worden gebruikt voor de
inbreng van wensen en ambities.
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Voor de leesbaarheid graag puntsgewijs nummeren.

