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MOTIE Deelname WaarStaatJeGemeenteonderzoek

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: motie vreemd aan de orde
Onderwerp: Deelname aan onderzoek WaarStaatJeGemeente

De Raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d. 21 december 2017
Gehoord de beraadslaging,
overwegende dat
De gemeenteraad op 3 november 2016 een motie heeft aangenomen met als titel "Herstel
vertrouwen bestuur Lansingerland";
Deze motie opriep tot een onderzoek naar de oorzaak van de lagere score dan het landelijk
gemiddelde op het onderdeel "Vertrouwen in het bestuur";
Een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de raad en wethouder Fortuyn met deze
opdracht aan de slag is gegaan;
Deze werkgroep op 14 september 2017 heeft gerapporteerd dat voor een antwoord op deze vraag
aanvullend vragen nodig zijn voor dit onderdeel in een nieuw WaarStaatJeGemeente-onderzoek;
Deelname aan een WaarStaatJeGemeente-onderzoek op dit moment niet regulier gepland is;
van oordeel dat
Het noodzakelijk is om dit aanvullende onderzoek te verrichten, om antwoord te geven op de vraag
waarom het vertrouwen in het bestuur van Lansingerland lager is dan het landelijk gemiddelde, zodat
hier vervolgens acties op kunnen worden ondernomen;
Het goed zou zijn om op reguliere basis deel te nemen aan het WaarStaatJeGemeente-onderzoek,
zodat trends gevolgd kunnen worden;
roept het college op
In 2018 deel te nemen aan een WaarStaatJeGemeente-onderzoek met aanvullende vragen op het
onderdeel "Vertrouwen in het bestuur";
Hiervoor dekking te zoeken in de begroting 2018;
Bij de begroting 2019 een voorstel te doen voor het op reguliere, regelmatige basis deelnemen aan
het WaarStaatJeGemeente-onderzoek
en gaat over tot de orde van de dag.
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