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In deze mededeling geeft de wethouder een update met betrekking tot 3 thema’s: 
Verstedelijkingsstrategie MRA, Koersdocument Omgevingsvisie regio G&V en Lokale Omgevingsvisie. 
Daarnaast schetst hij het belang en de noodzaak om de gemeenteraad serieus positie te geven in 
deze strategisch richtinggevende documenten. Dit wordt nog onderbouwd door de bijlage met uitleg 
over de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken binnen de regionale samenwerking. 
 
De wethouder geeft in de mededeling aan graag overleg met de raad te willen over deze 
onderwerpen. Te beginnen met een bijeenkomst op 24 maart. 
Die bijeenkomst kon niet doorgaan. 
 
Onze vragen zijn: 
 

- Op welke manier wilt u de raad nu informeren over deze documenten en het proces? 
- Op welk moment wilt u de raad informeren over het verdere verloop van dit proces? 
- Welke gevolgen heeft het niet doorgaan van de bijeenkomst op 24 maart voor het proces en 

de positie van de raad? 
- Gezien het tijdspad dat er ligt: welke maatregelen worden er genomen om de positie van de 

raad te borgen in dit proces? 
 
 
 
Antwoord van wethouder Boom: 
 
Het dagelijks bestuur van de regio heeft, vanwege de maatregelen in het kader van de bestrijding van 
het coronavirus, beoordeeld welke regionale besluitvormingstrajecten uitgesteld kunnen worden en 
welke niet. Ten aanzien van het ‘Koersdocument Gooi en Vechtstreek 2040’ heeft het dagelijks 
bestuur besloten dat uit te stellen tot uiterlijk 1 november 2020. 
Het vorenstaande laat onverlet het grote belang ik blijf hechten aan het in positie brengen van de 
raad, en derhalve geen besluitvorming wil laten plaatsvinden zonder de raad over dit onderwerp in 
een fysieke vergadering in de gelegenheid te hebben gesteld deze positie in te nemen. De raad is dus 
ook weer in beeld zodra de procedure over dit onderwerp weer wordt opgestart. 
 


