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Bovengenoemd raadslid dient de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op:
Het instrument Burgerinitiatief/burgeragendering als onderdeel in de participatieverordening op te
nemen, die thans door het college wordt voorbereid en waarvoor besluitvorming door de raad gepland
staat in Q2 van volgend jaar.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
- Raad en college het belangrijk vinden dat inwoners/ondernemers in voldoende mate betrokken worden bij beleid en
zaken die in hun directe woon-, werk- en leefomgeving spelen en dat zij ook met hun eigen ideeën laagdrempelig
terecht kunnen bij de gemeente;
- In de Visie op Burgerparticipatie daarover o.a. het volgende te lezen is:
Bewoners krijgen volop de ruimte om hun fysieke en sociale leefomgeving te beïnvloeden. Zij worden betrokken bij plannen van de gemeente én
kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente wanneer zij met eigen initiatieven komen. De gemeente is toegankelijk voor jong en oud en
staat open voor vragen, kritiek, suggesties en nieuwe ideeën. We beseffen dat we elkaar nodig hebben om samen aan onze toekomst te bouwen.
Iedereen voelt zich thuis en betrokken bij zijn of haar leefomgeving. Waar mogelijk stimuleert en faciliteert de gemeente bewonersinitiatieven,
zowel om deze te onderzoeken als om deze te verwezenlijken.

-

-

In het verlengde hiervan op pagina 8 van deze Visie tevens het ‘Burgerinitiatief’ genoemd wordt als een van de
mogelijke in te zetten instrumenten bij burgerparticipatie;
Dit in ons land en in onze regio een inmiddels wijdverspreide en alom gewaardeerde manier is om
inwoners/ondernemers in staat te stellen om onderwerpen bij voldoende ondersteuning pro-actief op de politieke
agenda te kunnen laten zetten;
Er ook vanuit inwoners/ondernemers van Gooise Meren behoefte lijkt te bestaan om met eigen ideeën/initiatieven bij
de gemeente aan te kunnen kloppen (anders dan alleen op ambtelijk niveau bij de ‘initiatieventafel’);

Voorts overwegende dat:
- Er ondanks bovenstaande passages in de Visie op Burgerparticipatie tot op heden nog geen Verordening
Burgerinitiatief/Burgeragendering door de raad van Gooise Meren is vastgesteld, danwel dat dit op een andere
manier onderdeel vormt van het instrumentarium;
- Dit echter een waardevolle aanvulling kan zijn om nog meer de kennis en knowhow van onze inwoners en
ondernemers te gebruiken, teneinde de gemeente mooier/beter te maken;
- Een dergelijk instrument bovendien goed zal aansluiten bij de later volgend jaar in te voeren Omgevingswet;
- Het college de invoering van het Burgerinitiatief/burgeragendering kan meenemen bij de participatieverordening,
die thans wordt voorbereid en waarvoor besluitvorming door de raad is gepland in Q2 van volgend jaar.
Zie voor voorbeelden van vergelijkbare regelingen in omringende gemeenten o.a.:
Gemeente Hilversum; Gemeente Huizen; Gemeente Wijdemeren; Gemeente Blaricum; Gemeente Stichtse Vecht; Gemeente Amsterdam; Gemeente
Diemen; Gemeente Weesp; Gemeente Almere; Gemeente Soest; Gemeente Baarn; Gemeente Utrecht

