Verslag van de informatieve commissie, gehouden op dinsdag 12 januari 2019 om 20:45 uur in
Boom en Bosch, Maarssenzaal, over de 100 dagenbrief van de burgemeester.
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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
2. Behandeling 100 dagenbrief burgemeester
De burgemeester benoemt zelf in een korte inleiding de thema’s van de brief, zoals ze ook in de
agenda zijn vermeld:
1. Na 7 jaar nieuwe fase: aanpak maatschappelijke opgaven zoals woningnood, energietransitie,
mobiliteit en ontwikkeling economie.
2. Rol en positie Stichtse Vecht in regionaal verband. Wat voor gemeente wil Stichtse Vecht zijn en
hoe verhouden we ons tot onze buren?
3. Rol en positie van de gemeente t.o.v. inwoners en anderen.
4. Rolopvatting raad en college: het "het estafette-model".
De vraag is wat de fracties verwachten van de waarnemend burgemeester.
VVD
Veel instemming. We hebben een rol in de regio.
Wie zijn we en wat willen we zijn en welke rol willen we op ons nemen? Toekomstvisie!
Terugtredende gemeente: goede ontwikkeling. Beter verwachtingsmanagement, wel faciliteren.
Bestuur-politiek graag voortouw burgemeester. Niet langer elkaar vliegen afvangen.
Streekbelangen
Herkenbaar verhaal. Breng focus aan.
1. Positie in de regio, gemeentegrenzen vervagen op onderwerpen.
Toekomstvisie maken!
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2. Bestuur-politiek met elkaar voor de gemeente. Doorontwikkelen.
3. Moeten we ons wel met alles bemoeien. Hoofdlijnen.
PvdA
Grotendeels eens met voorgangers. Maar niet met zelfredzaam. Beschermende rol want sommigen
kunnen niet voor zichzelf zorgen.
ChristenUnie-SGP
Wat gaan we doen met de brief. Deels participatie en deels aan de raad zelf. Naast elkaar opstarten.
GroenLinks
Wisselwerking raad-college; participatie duidelijkheid naar inwoners in processen. Vernieuwing die
we in gedachten hadden moet meer tot uiting komen.
Maarssen 2000
Fractievoorzittersoverleg en Pioniersgroep zijn hier ook mee bezig.
Burgemeester
Wil voortrekkersrol nemen in thema’s. Laatste raad was een goeie. Was een voorbeeld om op te
volgen. Goed voorbereid en dus ontspannen verloop. Eerst deze basis goed op orde maken. Dan
andere rollen pakken.
Eerst: wat voor soort gemeente zijn wij en wat dragen wij bij? Waarin zijn wij onmisbaar voor de U10?
Door dit te formuleren kunnen we met 1 stem spreken en steeds hetzelfde afwegingskader hanteren
en uitleggen. Idee is juist om door een toekomstvisie te maken het juk van de zwaarte achter ons
laten.
Krappe bemensing is een aandachtspunt. Is de gemeente overal van? Alom aanwezige gemeente..
PVV vraagt zich af of de inwoner hier op zit te wachten. Gemeente is divers, er is geen gezamenlijk
belang.
Het Vechtse Verbond
Vernieuwingsproces voortzetten.
Regionale visie trekt ook CDA. Kaderstelling verder verbeteren.
Burgemeester
Je kunt ook onderdeel zijn van een ander groter geheel zoals groene hart. Of MRA of U10. Het
plassengebied Loosdrecht. We zijn meerdere gemeenten in een. Daar het gesprek over aangaan.
Prioriteit geven aan voorstel voor identiteit in de regio. Burgemeester komt met een voorstel voor het
opstellen van een echt verhaal. (Kom niet aan StV want wij zijn de 17de eeuwse lommerrijke
omgeving. Of wij zijn de eerste vestigingsplaats voor mensen die zich bij hun eerste baan gaan
vestigen. Of wij...). Met bewoners en ondernemers.
Voorstel voor estafettestokje rolopvatting raad maar eerst pioniersgroep werk af laten maken. Dat wat
er dan nog ligt, oppakken door burgemeester in nieuw initiatief. Dan komt burgemeester met een
voorstel.
Alom aanwezige gemeente. Een ander, politiek, gesprek. Dit gesprek wil de burgemeester voorzitten.
Vervolgens sluit de voorzitter de bijeenkomst om 21:40 uur.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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