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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Dringt bij het college aan op
voldoende extra aanvullende, uitgebreider toegelicht en beter cijfermatig onderbouwde
beleidsindicatoren voor het product Duurzaamheid (programma 5) in jaarstukken en
programmabegroting, om betere controle- en sturingsmogelijkheden te geven m.b.t. de effectiviteit van
het beleid op het gebied van duurzaamheid.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Overwegende dat:
1. Er op dit moment slechts drie heel globaal en algemeen beschreven, onduidelijke beleidsindicatoren zijn opgenomen bij
verslaglegging van de voortgang van het duurzaamheidsbeleid.
2. Twee van deze drie beleidsindicatoren absoluut geen heldere indicatie geven van de werkelijke stand van zaken m.b.t. de
effectiviteit van het beleid op het gebied van duurzaamheid (te weten: ontbrekende CO2 uitstootcijfers van de eigen
gemeentelijke organisatie en exacte percentages circulaire inkoop gemeente per jaar)
3. De huidige en kleine aantal opgenomen beleidsindicatoren voor Duurzaamheid in Gooise Meren te beperkt zijn en
onvoldoende houvast bieden om voortgang te kunnen controleren c.q. sturingsmogelijkheden te geven m.b.t. de
effectiviteit van het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid
4. Dit een incompleet beeld geeft (geen volledige dashboard overzicht biedt) over hoe ver het college is gevorderd met zijn
voorgestelde duurzaamheidsambities (bij duurzaamheid in de breedte; dus klimaatdoelen, circulariteit, natuurwaardes,
milieucijfers enz.)
5. Het college in zijn College-UitvoeringsProgramma (2019 – 2022) al heeft beloofd te komen met een integrale
duurzaamheidsagenda, die zou laten zien welke inspanning de gemeente levert op diverse beleidsterreinen als het gaat
om duurzaamheid, en deze vanaf 2020 met Jaarlijkse SMART geformuleerde rapportages zou publiceren, hetgeen niet is
gebeurd.

