Amendement
Onderwerp amendement:

Transparantie om-niet inzet personeel van deelnemers MRA

Vergaderdatum:

15 september 2020

Agendapunt (nr en naam):

A21-127

Zienswijze concept-samenwerkingsafspraken MRA

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

Nieuwe tekst
Toevoegen onder kopje Inzet personeel, pagina 2 conceptzienswijze Regio Gooi en Vechtstreek:
Aan paragraaf C5 (MRA-directie) van de
samenwerkingsafspraken de navolgende tekst toevoegen:
In een aparte bijlage bij het vierjaarlijks directieplan én bij de
jaarlijks Uitwerking van de MRA agenda met meerjarenbegroting (beschreven in paragraaf 2.5) wordt de complete
personele (vast en externe inhuur) begroting opgenomen, als
ook de personele om-niet inzet in loonsom en in fte’s. In deze
bijlage wordt de personele inzet (vast, externe inhuur en omniet levering van de deelnemers) gerelateerd aan het
onderwerp of programma waarvoor de inzet wordt gepleegd.
Op deze wijze kan transparantie worden geboden over de
omvang van de activiteiten in MRA-verband en de inzet van
iedere aangesloten gemeente / provincie in de verantwoording
(financieel gecompenseerd of om niet).
De geactualiseerde versie van deze bijlage wordt steeds
opgenomen in de Voortgangsnota en de Termijnagenda
(beschreven in paragraaf 2.4), zodat raden en staten in de
gelegenheid worden gesteld de informatie bij eventuele
wensen en opvattingen te betrekken.

Toelichting2
Constaterende dat::
1. De gemeenteraad op 21 april 2021 (unaniem) een motie heeft aangenomen met een viertal aandachtspunten, waaronder een
punt over de levering van personele inzet om-niet vanuit participanten van de MRA;
2. Het betreffende punt geen plaats heeft gekregen in het voorliggende concept;
3. Bij navraag gebleken is dat die betreffende personele inzet (om-niet) geen deel uitmaakt van de begroting van de MRA.
Overwegende dat:
4. Daarmee voor de individuele participanten een onvolledig beeld ontstaat over de omvang van de activiteiten van de MRA;
5. Als de flexibele schil van de MRA buíten de begroting valt, de MRA ook zonder tussenkomst van betrokken raden en staten in
activiteiten zou kunnen groeien;
6. De mogelijkheid om medewerkers om-niet ter beschikking te stellen voor een flexibele schil van de MRA, bovendien gepaard
kan gaan met het risico dat gemeenten, deelregio’s of provincies onevenredig en/of ongewenst veel invloed uitoefenen op
projecten en programma’s, door verhoudingsgewijs meer eigen ambtenaren naar voren te schuiven;
7. Voor de zuiverheid van de begroting, de transparantie en de democratische legitimiteit het wenselijk is dat alle activiteiten
van de MRA inzichtelijk zijn voor de individuele participanten alvorens zij via de besluitvorming over de Begroting al dan niet
goedkeuring verlenen aan de activiteiten.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Hugo Bellaart, VVD; Richard de Rooy, Hart voor BNM, Andreas van der Schaaf Groep VDS
1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt.
2. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren

