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Geachte dames, heren,
De Werkgroep Verbetering Besluitvorming Regio met gemeenteraadsleden heeft op verzoek van het
Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek kort voor de zomer in twee ronden gesproken over
de besluitvormingsprocessen zoals die nu door de regio gehanteerd worden, hoe deze door de
gemeenteraden ervaren worden en hoe de besluitvorming kan worden verbeterd. Dit heeft geleid tot
bijgevoegde concrete adviezen en voorstellen van de werkgroep tot verbeterde besluitvorming binnen
bestaande vormen.
Peiling draagvlak en commitment
Het algemeen bestuur heeft op 2 juli nader toelichting ontvangen van de voorzitter van de werkgroep,
burgemeester Nanning Mol van de gemeente Laren. Het algemeen bestuur heeft positief gereageerd op
deze praktische en direct uitvoerbare voorstellen van de werkgroep. Het algemeen bestuur is
nieuwsgierig naar uw reactie en verneemt graag of de voorstellen op breed draagvlak en commitment van
uw raad en respectievelijke college mogen rekenen.
Informatieronde september
In plaats van een werkconferentie op 2 juli - die door de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden –
is de voorzitter van de werkgroep, burgemeester Nanning Mol, bereid om in raadsverband nader
toelichting te geven op de bevindingen en de voorstellen van de werkgroep.
In afstemming met de griffiers blijkt het mogelijk om deze informatieronde al op korte termijn - van eind
augustus tot begin oktober - te doen plaatsvinden zodat geen onnodige vertraging behoeft op te treden bij
de implementatie van de verbeterde werkwijze.
Met vriendelijke groet,
secretaris
voorzitter

J.J. Bakker

P.I. Broertjes
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