Amendement
Onderwerp amendement:

Samenhang activiteiten/beoogde resultaten en budget MRA

Vergaderdatum:

15 juni 2022

Agendapunt (nr en naam):

A22-47

100746 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. 100746
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Beslispunten.
N.v.t.

Beslispunten.
5. de MRA te verzoeken per te starten of gestart initiatief
(volgens MRA Agenda en overige MRA activiteiten) aan te
geven vanuit welk doel welke middelen (mensen en budget)
worden ingezet met welk beoogd resultaat, opdat de raden de
uitvoering/doelmatigheid kunnen volgen en de
verantwoording evalueren

Toelichting
Constaterende dat:
1. Geschreven wordt over activiteiten die men gaat doen
2. Geschreven wordt over budgetten voor activiteiten waarbij het (nog) onduidelijk is wat die activiteiten aan waarde dienen op
te leveren, zowel voor MRA als voor gemeente GM
3. Het (nog) onduidelijk is welke resultaten verwacht worden vanuit de verschillende activiteiten
4. Het (nog) onduidelijk is welke middelen (geld en mensen) worden ingezet voor welke beoogde resultaten van de activiteiten;
5. Het (nog) onduidelijk is welke capaciteit (mensen) betaald of om niet wordt ingezet
6. Het geheel onvoldoende samenhang tussen begroting en beoogde resultaten geeft en daarom onvoldoende inzicht verschaft
benodigd voor het kunnen volgen en evalueren van de uitvoering zoals van de raad verwacht mag worden
7. Voor doelmatig alloceren van middelen het van belang is te weten wat we daarvoor geleverd krijgen. De activiteit is geen
doel, maar een middel om tot resultaat te komen.
8. In het rv zienswijze wordt aangegeven dat dit verband er inderdaad niet is (4. Concreet gevolg van dit besluit “Dat is in deze …
niet het geval”)

Overwegende dat:
9. Zonder concretisering van samenhang en overzicht een onvolledig beeld ontstaat over de doelmatigheid en omvang van de
activiteiten en resultaten van de MRA, terwijl de MRA-directie vanuit haar regierol bij uitstek in de positie is om dat inzicht te
verschaffen
10. 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.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
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