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Gelijke aandacht voor alle wijken
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Status:
Ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:

Roept het college op:


In het beleidskader voor gemeentelijke ondersteuning van wijkplatforms dat op dit moment wordt voorbereid naar
aanleiding van de betreffende motie van 23 januari 2019, nadrukkelijk aandacht te besteden aan de manier
waarop input vanuit niet-georganiseerde wijken toch ook op een gebalanceerde wijze meegenomen kan
worden, ten opzichte van wel – formeel als wijkplatform - georganiseerde wijken.



In het beleidskader in zijn algemeenheid te beschrijven hoe het college zorg gaat dragen voor een goede balans
in het verzamelen en wegen van input vanuit inwoners van wijken die zich niet verenigd hebben, of op korte
termijn van plan zijn te verenigen, wanneer er concrete projecten, plannen of ontwikkelingen in die wijk spelen
– conform de afspraken die er hieromtrent reeds bestaan.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting

Constaterende dat:
1. Wijk- dorps- en stadsraden inmiddels goed ingeburgerd zijn in onze gemeente en hun weg weten te vinden in
de ambtelijke organisatie;
2. Er, naast de wijkschouw van de wijkwethouder, door veel van deze platforms op regelmatige basis contact
onderhouden wordt met zowel leden van het College als ambtenaren;
3. Er op deze manier goede en intensieve burgerparticipatie wordt gepleegd over uiteenlopende grote en kleine
onderwerpen in deze specifieke wijken en kernen
Voorts constaterende dat:
4. Het merendeel van de wijken en kernen van onze gemeente een dergelijke organisatie echter (nog) niet
kennen,
5. Het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat het college actief gaat najagen dat er meer van deze raden/
organisatie komen; het initiatief hiervoor moet uit de bewoners zelf komen,
6. Het aannemelijk is dat een situatie waarin alle wijken en kernen vertegenwoordigd zijn door een wijkraad,
mogelijk nooit bereikt zal worden, omdat de gemeente het hebben van een wijkraad niet kan afdwingen en dit
ook niet wenselijk is.
7. De inwoners van deze wijken daardoor mogelijk minder toegang hebben tot / gehoord worden door College en
ambtenaren in voorkomende gevallen. En hierdoor het risico bestaat dat de belangen van deze wijken
onderbelicht kunnen raken.
Overwegende dat:
8. Het van belang is dat alle wijken in onze gemeente in beginsel eenzelfde mate van aandacht voor de bij hen
spelende onderwerpen krijgen, en eenzelfde mogelijkheid tot toegang tot College en ambtelijke organisatie
hebben.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Marieke Le Noble (HvBNM)

