VVG is inspraakronde op Transitieplan GNR begonnen in Blaricum.
De VVG wil het GNR veel steviger op de agenda van de Gooise gemeenteraden en Provinciale Staten
krijgen en gaan bij alle raadvergaderingen en Provinciale Staten inspreken. De gemeenten zien de
toekomst van GNR vooral als een probleem van het bestuur van het GNR. Maar de Gooise
gemeenten gaan over de centen, zij bepalen de begroting en daarmee de toekomst van het GNR!
Op 24 december hebben we op deze site al bericht over de start van de zienswijzeprocedure voor de
participanten en organisaties. Hilversum was iedereen al flitsend vooruit met hun zienswijze. Zij
waren de VVG ook te snel af. Bij de andere gemeenteraden gaat de VVG de visie van de leden, zoals
geformuleerd op 16 september 2015, onder de aandacht brengen. Ook gaan we bepleiten om in elk
geval de extra bijdrage voor het Transitieplan voor drie jaar onvoorwaardelijk beschikbaar te stellen.
Onderdeel van onze inspraakreactie is ook een schets van de historie van GNR en de gemeentelijke
betrokkenheid daarbij. Om te laten zien dat die historie weer actueel is.
Tot nu toe hebben Hilversum en Laren nog maar voor 1 jaar toegezegd. Wij wijzen hen op de
urgentie van een uitspraak over een lange-termijn bijdrage. De VVG geeft de raden in overweging bij
het DB te vragen om duidelijkheid over de benodigde financiële omvang om het GNR
toekomstbestendig te maken. Anders gezegd : wat zijn de financiële consequenties van het
Transitieplan voor de komende drie jaar? Dat is nu nog veel te vaag. Pas als er een lange termijn visie
is weten we waaraan we moeten werken. Als er niet krachtig wordt ingegrepen blijft het GNR
bungelen, zoals nu dreigt te gebeuren.
Dat was in grote lijnen ook onze boodschap in Blaricum in het rondetafelgesprek op 12 januari.
De boodschap lijkt daar te zijn geland. De raad heeft het college gevraagd om deze zaken nu mee te
nemen in de zienswijze die de raad later deze maand gaat vaststellen.
De inspraaktournee van VVG ziet er verder als volgt uit:
21 januari
Laren
25 januari
Huizen
22 februari
PS- Haarlem
PM
Gooise Meren (nog niet bekend)

