Amendement
Onderwerp amendement:

Wijzigen participatie traject voor samenwerking met Weesp

Vergaderdatum:

12 juli 2017

Agendapunt (nr en naam):

3b1

Participatietraject voor samenwerking met Weesp t.b.v. versterking
bestuurskracht (334003)
Status:
aangenomen
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
1

Bestaande tekst
1 in te stemmen met een participatietraject voor de
samenwerking Weesp t.b.v. de versterking van de
bestuurskracht;
2 een projectgroep in te stellen, die het participatietraject inricht
en actief begeleidt, en waarvoor iedere fractie een afgevaardigd
lid kan aanwijzen.

1

Nieuwe tekst
1. het college op te dragen een conceptreactie te schrijven op
de brief van Weesp d.d.19 juni 2017 en die ter goedkeuring
voor te leggen aan de raad in september.
2. een commissie in te stellen die vragen opstelt voor het
burgerpanel op basis van de kernwaarden en het
opgavenprofiel van Weesp, alsmede de inrichting van het
vervolgtraject. De vragen worden eind augustus gepubliceerd
met een responstijd tot medio september.
3. de raad neemt de uitkomsten van de raadpleging van het
burgerpanel mee in haar besluiten over de samenwerking met
Weesp.

2

Toelichting
Overwegende dat
 Een samenwerking met Weesp voor beide gemeenten een interessante optie is
 Weesp een groot aantal vragen heeft gesteld waarop goede antwoorden mogelijk zijn
 Weesp een kernwaarden- en opgaven profiel heeft geschetst waarin geen onoverkomelijke zaken staan
 Weesp op korte termijn een reactie vraagt
voorts overwegende dat
 het in de vakantietijd niet goed mogelijk is een uitvoerige raadpleging te houden
 de raad van Gooise Meren goed in staat is een solide afweging te maken
 het college van Gooise Meren in staat is een concept antwoord op de gestelde vragen te formuleren

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Koos de Haan, D66 / Lars Voskuil, PvdA
1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt.
2. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren

