Transitieplan GNR door DB ter advisering aan de participanten voorgelegd.
Op 23 november heeft het DB van het GNR het Transitieplan GNR van 22 oktober (zie bericht van 28
oktober) voor advies voorgelegd aan de gemeenteraden van de Gooise participanten en aan
Provinciale Staten van Noord-Holland. Ook is het AB gevraagd om advies. Het is de bedoeling dat de
besluitvormende organen van de participanten uiterlijk op 1 februari 2016 hun zienswijze op het
Transitieplan aan het DB kenbaar maken. Het DB zal het TP vervolgens met medeneming van de
uitgebrachte adviezen voor finale besluitvorming aan het AB van 3 maart 2016 voorleggen. Hoewel
VVG niet officieel is gevraagd om te adviseren wil het bestuur ook een zienswijze indienen. Die zal
gebaseerd zijn op het ledenstandpunt zoals dat op 16 september door de ALV is vastgesteld. Om er
zeker van te zijn dat de raden en PS het ledenstandpunt van VVG in afwegingen kunnen meenemen
heeft het bestuur de griffies van de raden en PS het ledenstandpunt van 16 september 2015
toegestuurd. Ook is de griffiers gemeld dat het bestuur in de Raads- en Statencommissies wil
inspreken om het standpunt van VVG nader toe te lichten. Het bestuur wil op deze wijze het VVG
standpunt maximaal over het voetlicht brengen en waar mogelijk nog inspelen op de politieke
reacties uit de raden en PS. Op deze site zal een overzicht opgenomen worden van de data waarop
het bestuur zal inspreken.
De gemeente Hilversum heeft inmiddels in de raad van 16 december al een zienswijze vastgesteld.
Het DB heeft de participanten op 23 november ook een toelichting gezonden op de besteding van de
jaarlijkse Transitie bijdrage van € 175.000, ter financiële onderbouwing van de aangekondigde extra
bijdrage van €1 per inwoner per jaar voor een periode van 3 jaar (in totaal dus € 525.000).

Op de vrijwilligersmiddag van 18 december jl. heeft de vicevoorzitter van het DB: Elbert Roest,
burgemeester van Laren, het Transitieplan op hoofdlijnen toegelicht aan de vele aanwezige
vrijwilligers van GNR. Op de vraag van een vrijwilliger “wie het gat van € 200.000 dat Amsterdam laat
vallen in de begroting gaat dichten en wat als daarvoor geen nieuwe dekking zou komen” liet Roest
weten te dat hij ervan overtuigd is dat de Gooise gemeenten in dat geval zullen inspringen.

