Amendement
Onderwerp amendement:

Om-niet inzet MRA transparant verantwoord

Vergaderdatum:

15 juni 2022

Agendapunt (nr en naam):

A22-45

Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024

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
Beslispunten:
3. De MRA te verzoeken aan te geven op welke wijze de
bijdragen van participanten ‘om niet’ aan de directie van de MRA
wordt ingevuld.

Nieuwe tekst
3. We vinden het noodzakelijk dat ook de ‘om-niet’ inzet voor
de MRA transparant is door inzicht verschaft in de flexibele
schil en toekomstig beoogde versterking voor de MRAdirectie, naar zowel de omvang als de herkomst van die inzet
vanuit individuele participanten.
Wij vragen u daarom dringend dit inzicht te bieden door
daarover aan ons te rapporteren.

Toelichting
Constaterende dat:
1. De gemeenteraad van Gooise Meren op 21 april 2021 (unaniem) een motie heeft aangenomen met een viertal
aandachtspunten, waaronder transparantie over de levering van personele inzet ‘om-niet’ vanuit de participanten van de
MRA;
2. Het betreffende punt echter geen plaats heeft gekregen in de uiteindelijke samenwerkingsafspraken;
3. De Algemene Vergadering (AV) in een brief van 21 februari jl. aan de Raadtafel heeft teruggekoppeld dat de MRA niet bereid
is in een bijlage inzicht te verschaffen in omvang en herkomst van inzet ‘om-niet’ vanuit de participanten aan de MRA;
4. De Raadtafel - op 10 mei jl. bijeen - unaniem de behoefte heeft uitgesproken aan transparant inzicht in de ‘om-niet’ inzet, en
daartoe vervolgens een dringend beroep heeft gedaan op de AV en het Bestuur, zowel via betrokken bestuurders alsmede
vanuit de Raadtafel in haar verslaglegging, om het eerdere – tamelijk formele – standpunt van de AV te heroverwegen.
Overwegende dat:
5. Zonder de ‘om-niet’ inzet voor de individuele participanten een onvolledig beeld ontstaat over de omvang van de activiteiten
van de MRA (omdat deze ‘om-niet’ inzet louter decentraal verantwoord wordt in de afzonderlijke begrotingen van
participanten), terwijl de MRA-directie vanuit haar regierol bij uitstek in de positie is om dat inzicht te verschaffen;
6. Als de flexibele schil en versterking van de MRA-directie buíten de MRA begroting valt, de MRA ook zonder tussenkomst van
betrokken raden en Staten in activiteiten kan groeien, zonder dat die groei bij individuele participanten integraal in beeld is;
7. De mogelijkheid om medewerkers ‘om-niet’ ter beschikking te stellen 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;
8. 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 om recht te doen aan de kaderstellende en controlerende taak
van raden en Staten.
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