Standpunt Spakenburgse Vrijheidspartij deelname coöperatie O-gen
Wensen en bedenkingen tot voornemen lidmaatschap coöperatie O-gen
Er is geen structurele noodzaak om in een coöperatie deel te nemen. Voor advies kan
men incidenteel terecht bij expertise van derden. U zou ook eens onze eigen burgers bij
de ontwikkeling van ons omliggend landschap kunnen betrekken in plaats van vreemde
verre stichtingen als Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en Landschap Erfgoed Utrecht.
Voor de zelfstandigheid van Bunschoten is het beter om de zaken betreffende invulling
van ons landschap ook ZELFSTANDIG te regelen.
Wat is er moeilijk aan het aanleggen van een klompenpad, de Palendijk, een fietspad op
de dijk of het plaatsen van een informatiebord met een bankje aan de Waai te Eemdijk ?
De coöperatie is veel te groot en ondoorzichtig, uitgave van certificaten nodig? Gaat de
gemeente bankieren? Wederom kenmerken van de linkse kerk zichtbaar net als bij
coöperatie Randmeren. Hoe te meer overheid hoe te beter en dat alles over de ruggen
van de belastingbetaler.
De gemeenteraad verkwanselt de zelfstandigheid van Bunschoten in plaats van deze te
versterken. Reden temeer voor de Minister om straks maar 1 grote provincie te maken
omdat er toch al zoveel wordt samen gedaan.
Het proces is vreemd, burgemeester al in juli getekend, is de raad wel gehoord? Het lijkt
wel een voldongen feit. Ook staat de burgemeester al volop in de statuten van de
coöperatie en op de website www.o-gen.nl, waarvan de lokale krant alles heeft geciteerd,
en dat nog wel zonder bronvermelding.
Financiën 15000 EURO voor SVGS was al overbodig, nu doen of het allemaal goedkoper
wordt is niet doorslaggevend. Dit is zelfs een bezuinigingspost die bij kerntakendiscussie
hoort.
Wat krijgt Bunschoten terug voor haar contributie?
Vergaderkosten van de Gebiedsraad en ledengroepen:
- Ondersteuning Gebiedsraad annex Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (secretaris,
secretariaat)
- Ondersteuning ledencommissies (secretaris, secretariaat), zoals deelgebiedscommissie
Utrechtse Heuvelrug
- Adviesagenda van de Gebiedscommissie (ondersteuning, opstellen / begeleiding van
adviezen)
Website als kennisportal voor relevante ontwikkelingen voor leden
Twee maal per jaar nieuwskrant van gebiedscoöperatie O-gen waarin ruimte is voor
projecten van de leden (en wellicht op termijn advertenties van leden)
Iedere maand een digitale nieuwsbrief met aandacht voor gezamenlijke projecten
Bijwonen van netwerkbijeenkomsten, georganiseerd door de gebiedscoöperatie
Algemene Ledenvergadering
Loketfunctie voor diverse vragen over uitvoeringsgerelateerde zaken
Deel van de vaste bureaukosten
Diensten voor ledentarieven (20 tot 30% korting)
SAMENGEVAT NIETS CONCREETS VOOR BUNSCHOTEN alles OVERBODIG weggegooid
geld van de burger. De verplichte bijdragen voor alle overbodige
samenwerkingsverbanden e.d. kunnen beter gebruikt worden voor toekomstige
noodzakelijke uitgaven, zoals de zorgtaken per 1-1-2015 en of verlaging van lokale
belastingen of afschaffing van de precario-, honden-, of forensenbelasting om maar eens
wat te noemen. De SVP heeft dus erg veel bedenkingen tegen dit voorstel...

