Motie
Onderwerp motie:

Loon naar werken

Vergaderdatum:

21 juni 2017

Agendapunt (nr en naam):

1.4a Perspectiefnota, programma 1 (Formatie College)

Status:
verworpen
Ondergenoemd raadslid dient de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het College op:
-

Een herverdeling van de omvang van de aanstellingen van de wethouders uit te voeren, binnen de huidige
wethoudersformatie;
De wethouder financiën een aanstelling van tenminste 0,8fte - of zoveel meer als functioneel dus noodzakelijk
is - te geven, dit gelet op de omvang en zwaarte van zijn portefeuille en gezien de waardering die hij voor zijn
werk vanuit raad en bevolking krijgt;

en gaat over tot de orde van de vergadering.
Toelichting1
Overwegende
1. dat de verdeling van de aanstellingen van de verschillende wethouders niet gelijk is;
2. dat het in tijden van bezuiniging en financiële krapte niet passend is om de eigen formatie uit te breiden, waar
anderen moeten inleveren;
3. dat de financiële integratie en huishouding na de herindeling een grote opgave is;
4. dat de wijze waarop de wethouder financiën uitvoering geeft aan deze opgave, zelfs waar er verschil van
mening is over de inhoudelijke keuzes, waardering oogst bij raad en bevolking;
5. dat het mede gelet op zijn andere portefeuilles (waaronder Dienstverlening, P&O, Bedrijfsvoering en
Bestuurlijke Vernieuwing, onbegrijpelijk is dat juist deze wethouder een aanstelling heeft van slechts 0,6 fte,
waar het gemiddelde van de overige vier wethouders boven de 0,8fte ligt;
6. dat de afronding van het in kaart brengen van het gemeentelijk vastgoed en alles wat daar mee samenhangt
door de gehele raad gewenst wordt;
7. dat de beperkte aanstelling mede tot gevolg heeft dat het voor deze wethouder moeilijker wordt om naar
Gooise Meren te verhuizen, terwijl de raad heeft uitgesproken dat het wenselijk is dat wethouders onderdeel
uitmaken van de lokale samenleving door er ook daadwerkelijk te wonen;
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