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ONTWERP-VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur 13 april 2017 

 

Algemeen 

Omschrijving Aanwezig Dhr. A.Ph. Hertog (vicevoorzitter) (Huizen), dhr. H. ter Heegde (Gooise Meren), 

dhr. E.J. Roest (Laren), dhr. M.E. Smit (Wijdemeren), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), 

mevr. J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum), dhr. E. van der Want (voorzitter pfho SD), 

dhr. Th. Reijn (voorzitter pfho FD), dhr. E. Vriesen (accountant), dhr. R. Schurink 

(adviseur), dhr. J.J. Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur), mw. 

M. Mansfeld (communicatieregisseur)  

Afwezig Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum), dhr. J. den Dunnen (Eemnes) 

Contactpersoon Jaap Jan Bakker 

E-mail j.bakker@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 17.0005191 

 

1. Opening en mededelingen 

Inhoud  

Berichten van verhindering  
 

2. Vaststellen agenda 

Inhoud 

Aan het slot wordt stil gestaan bij de laatste vergadering voor dhr. M.E. Smit, vanwege aanvaarding 

van het burgemeesterschap in Beverwijk.  
 

3. Vaststellen verslag 9 februari 2017 

Inhoud 

Verslag nr. 17.0001937 

Acties 

Geen 

Besluit 

Vastgesteld conform het ontwerp nr. 17.0001937 
 

4. Nulmeting bestuurderstevredenheidsonderzoek 

Inhoud 

Voorstel 17.0003711 met bijlagen nrs.17.0003718, 17.0003737, 17.0003739, 17.0003757  

De uitkomst is gemiddeld 7.2.  

Belangrijkste verbeterpunt is de informatievoorziening van de raden. 

Mw. Mansfeld schetst in kort de acties die daarvoor zijn uitgezet. Tweemaandelijks wordt met 

resumés en een Regionieuws de kerninformatie verstrekt uit de portefeuillehoudersoverleggen en 

de stuurgroepen. Inzet is voorjaar 2018 ook een ruim voldoende op dit onderdeel. 

De secretaris meldt dat de griffiers en de regioambassadeurs de uitslag kennen. De griffiers dragen 

actief bij aan de verspreiding van de informatie vanuit de Regio. Bij enkele gemeenten worden de 

resumés standaard geplaatst op de agenda van de raad(scommissies). In goed overleg met de 

griffiers worden deze maanden de ontwerp-vergaderschema’s van 2018 naast elkaar gelegd. Doel is 

om naast de reguliere P&C cyclus, in de maanden januari en september in de raadsagenda ruimte 

vrij te houden voor (gelijk)tijdige behandeling van stukken vanuit de Regio.  

Acties 

De uitslag van het onderzoek gaat ter informatie naar de colleges en de gemeenteraden. 

De informatieverstrekking vanuit de overleggen richting raden is opgevoerd (twee keer per maand).  

Besluit 
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1. Kennisgenomen is van het resultaat van het onderzoek 

2. De informatievoorziening en processen richting gemeenteraden worden verder gestroomlijnd 

3. De uitkomst van het nul onderzoek wordt toegezonden aan de colleges en de gemeenteraden 

4. Voorjaar 2018 wordt het resultaat ad 2 opnieuw gemeten.   
 

5. Begrotingswijzigingen 2017 en 2018 uitvoeringsprogramma RSA met raadsbrief 

Inhoud 

Het betreft de stukken 17.0003825, 17.0001345, 17.0002309, 17.0003863, 17.0002314, 16.0009990. 

De heer Reijn licht toe dat een toezegging voor meer jaren wordt gevraagd om continuïteit te 

bieden aan de uitvoering van de vele lange termijn doelen en activiteiten die zijn opgenomen in de 

regionale samenwerkingsagenda. Dit voor een looptijd van twee jaar te beperken is te kort.  

Van belang is dat de colleges zich hiervoor sterk maken richting de gemeenteraden.  

De heer Ter Heegde loopt in Gooise Meren aan tegen het feit dat zowel het GNR, de 

Veiligheidsregio als de Regio gezamenlijk voor ca. 10 euro per inwoner een structureel hogere 

bijdrage vragen. Dit levert vanuit Gooise Meren een ‘winstwaarschuwing’. Spreker geeft aan dat hij 

graag onderzocht wil zien op welke wijze, met de door Gooise Meren uitgesproken bereidheid om 

aan de RSA uitvoering te geven, een tijdelijke financiële overbrugging kan worden gevonden. 

Spreker verwijst in dit verband naar de jaarstukken.  

De heer Van Bochove gaat uit van solidariteit in de samenwerking en dus van een structurele 

financiering. Voor Weesp is er de kanttekening dat op sommige momenten niet kan worden 

voldaan aan de gevraagde personele inzet. Van belang is duidelijk te maken wat de gemeenten voor 

dit bedrag aan resultaat mogen verwachten. 

De heer Meuwese geeft aan dat voor dit bedrag 50 gezamenlijke projecten worden gedraaid.  

De heer Roest refereert aan bestuurskracht van de regio. Het voorstel is een lakmoesproef voor de 

raden die de speerpunten in de RSA hebben aangedragen en vastgesteld. 

De heer Van der Want benadrukt dat het programma niet kan worden afgedaan als additioneel 

werk. De projecten zijn gericht op bereiken van meer synergie in de regio. 

De heer Meuwese belicht dat de ervaring met de intensivering van de samenwerking in het Sociaal 

Domein heeft geleerd dat van belang is de financiering aan de voorkant te waarborgen. 

De vicevoorzitter reageert tenslotte op de vraag van de heer Ter Heegde dat het resultaat in de 

voorlopige jaarstukken wellicht als overbrugging kan dienen. Spreker wijst er op dat dit voor een 

groot deel geoormerkte middelen zijn. 

Acties  

De begrotingswijziging en stukken worden door DB voor een zienswijze in procedure gebracht. 

Besluit 

1.Het uitvoeringsprogramma Gooi & Vechtstreek 2017 – 2018 met kenmerk 16.0009990 vast te 

stellen.  

2.De ontwerp begrotingswijziging ‘Regionale samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma met 
kenmerk  vast te stellen, bestaande uit drie voorstellen: 

a. inzet van de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda á € 2.201.864,- ten behoeve 

van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda in 2017 en 2018.  

b. structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar en in 
2019 met € 1,50 per inwoner per jaar ten behoeve van de uitvoering van de regionale 

samenwerkingsagenda in 2017 en 2018. 

c. verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar ten behoeve van 
de afdracht aan de metropoolregio Amsterdam, gedurende de looptijd van het convenant 

metropoolregio Amsterdam. 

3. De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren 

middels bijgevoegde raadsbrief met kenmerk 17.0002314 vragen uiterlijk 13 juli 2017 hun zienswijze 

op de verhoging van gemeentelijke bijdrage als gevolg van de begrotingswijziging ‘Regionale 
samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma’ bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en 
Vechtstreek kenbaar te maken.  
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6. Begrotingswijziging 2017 Crisisdienst 

Inhoud 

Stukken nrs. 17.0003799 17.0003804 17.0003859 

Acties 

De begrotingswijziging Crisisdienst wordt door DB voor een  zienswijze in procedure gebracht    

Besluit 

Kennisgenomen is van de door het dagelijks bestuur in procedure te brengen ontwerp-

begrotingswijziging 2017 nr. 8 (kenmerk 17.0003895) i.v.m. het onderbrengen van de Crisisdienst bij 

Veilig Thuis 
 

7. Ontwerp begroting 2018 

Inhoud 

Stukken nrs, 17.0003818 en 16.0012542 

Acties 

De begroting 2018 wordt door het DB voor een zienswijze in procedure gebracht. 

Besluit 

Kennisgenomen is van de door het dagelijks bestuur in procedure te brengen ontwerpbegroting 

2018 
 

8. Voorlopige jaarstukken 2016 

Inhoud 

Stukken nrs 17.0003820 en 16.0011442 

De heer Vriesen geeft een toelichting op zijn eerste bevindingen. Inzet is om 1 mei een 

accountantsverklaring beschikbaar te hebben. 

Er is nu nog geen accountantsverslag omdat van de 176 gecontracteerde zorgaanbieders 3 grote 

instellingen (>1 mio), waaronder het RIBW door een fusie, niet in staat is om conform de 

vastgelegde termijn een accountantsverklaring aan te leveren.  

Inzet is er nu op gericht om door eigen steekproeven en door het opvragen van documentatie een 

getrouw beeld te verkrijgen van de geleverde prestaties. De uitgavenkant is overigens compleet en 

volledig in beeld. De kosten van extra inzet door de accountant zijn voor rekening van het RIBW. 

Naast het RIBW zijn twee GGZ instellingen (Jeugd GGZ) met een omzet  van >1 mio te laat met de 

verklaring en om die reden afzonderlijk gecontroleerd. 

In de jaarrekening is een resultaat zichtbaar. Een groot deel daarvan is geoormerkt geld zoals het 

budget voor beschermd wonen.  

In het verslag is een beperking opgenomen. Dit heeft te maken met aangescherpte rechtsmatig-

heidscriteria. Uit de interne inkoopscan blijkt dat de inhuur van diverse specialisten (verspreid over 

de organisatie) de aandacht vraagt. Voor het aantrekken van specifieke deskundigheid mag geen 

beroep meer gedaan worden op de uitzonderingsregel voor aanbesteding. Hierop is direct 

gereageerd met een actieplan. Door de vraag centraal onder te brengen in een dynamisch 

aankoopsysteem (DAS) wordt aan de gestelde criteria voldaan.  

De heer Meuwese geeft aan dat bij de ontwikkeling van de samenwerking veel medewerkers op 

tijdelijke basis zijn aangetrokken. Door programmatisch meer continuïteit te bieden is er minder 

noodzaak om mensen tijdelijk in te huren. 

De heer Van der Want vraagt of instellingen die te laat zijn met een accountantsverklaring 

aansprakelijk kunnen worden gesteld?  

De heer Vriesen geeft aan dat de gevolgschade dan wel aangetoond moet worden. Waar nu extra 

kosten gemaakt moeten worden om alsnog de contractbepaling na te komen, zijn die kosten 

uiteraard voor rekening van de desbetreffende instelling. 

Acties 

De voorlopige jaarstukken 2016 worden ter informatie meegezonden met de ontwerpbegroting 

2018. Komende periode wordt in afstemming met de gemeenten gesproken over de aanwending 

van het resultaat. De accountantsverklaring wordt in de maand mei verwacht. Aangekondigd is een 
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verklaring met beperking. Hierop is een actieplan in werking gesteld om de interne procedures aan 

te scherpen en centraal onder te brengen in een DAS. 

Besluit 

Kennisgenomen is van de voorlopige jaarstukken die door het DB ter informatie worden 

meegezonden met de begroting.  
 

9. Actualisering en wijziging Afvalstoffenverordening 

Inhoud 

Stukken nr 17.0003867 17.0003432 17.0003430 17.0002899 met een Review. Ter vergadering is 

uitgereikt het persbericht.  

De heer Van Bochove vraagt aandacht voor het feit dat in Weesp al heel lang een scheidingsstation 

aanwezig is die ook buiten normale kantooruren op zaterdag is geopend. De gemeente wil dit graag 

zo houden. Verwezen wordt in dit verband naar de duidelijk kenbare fout in de toelichting op artikel 

5. Toegezegd wordt de tekst hierop aan te passen voorafgaande aan de bekendmaking. 

Acties 

Na correctie wordt de afvalstoffenverordening digitaal bekendgemaakt in het digitale publicatieblad 

voor gemeenschappelijke regelingen (via GVOP) en gepubliceerd in wetten overheid.nl (via CVDR)    

Besluit 

De afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 wordt vastgesteld overeenkomstig 

17.00003430 (de fout in de toelichting op artikel 5 is gecorrigeerd zoals besproken).  
 

10. Actualisering en wijziging gemeenschappelijk regeling 

Inhoud 

Stukken nrs. 17.0003777 17.0003776 17.0003778 17.0003779. 

De ontwerpwijziging van de regeling komt voort uit de vastgestelde aanpassingen van de 

governance op 9 februari 2017. Daarnaast zijn door gemeenten enkele uitvoerende taken en 

bevoegdheden overgedragen.  

De voorzitter licht toe dat in de volgende zittingsperiode het DB zal bestaan uit 4 personen – 

inclusief de onafhankelijk voorzitter. Voornemen is de alsdan openbare DB vergaderingen steeds op 

dezelfde datum als het AB te laten plaatsvinden. De overige AB leden ontvangen de agenda en 

stukken en kunnen de openbare DB vergaderingen bijwonen.  

Wettelijk is er verschil in bevoegdheden tussen het DB en het AB. In de agenda en de 

besluitvorming blijft dit onderscheid. 

Aanbevolen wordt om nog voor deze zomer de gewijzigde GR door de colleges en de 

gemeenteraden behandeld te hebben.  

Acties 

De ontwerp-gewijzigde regeling wordt toegezonden ter instemming aan de raden en de colleges 

van de gemeenten en de gemeente Eemnes.  

Besluit 

Het ontwerp van de gewijzigde regeling 17.0003778 en toelichting 17.0003779 is vastgesteld.   

Het streven is vastgelegd om nog voor deze zomervakantie uitsluitsel te hebben van de colleges en 

de gemeenteraden.   
 

11. RAV samenwerking Flevoland directievoering 1 januari 2018 

Inhoud 

De heer Ton licht toe dat de samenwerking goed verloopt. Voornemen is de operationele 

directievoering in de samenwerking te beleggen bij de directeur RAV ’t Gooi.  
Acties 

 

Besluit 

Kennisgenomen wordt van de brief nr. 17.0002989 en de hierin beschreven ontwikkeling. 
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12 Kredietaanvraag GAD vervanging Volumecontainers 

Inhoud 

Het voorstel betreft de aanschaf en vervanging van volumecontainers. In de begroting is rekening 

gehouden met deze investering. Stukken nrs. 17.0002345, 17.0002344, 17.0002346 

Acties 

Aanschaf en vervanging van volumecontainers. 

Besluit 

1. tot het vervangen van containers voor het opslaan en transport van grondstoffen; 

2. tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,-- voor het uitvoeren van punt 1; 

3. de investering af te schrijven in 10 jaar. 

 

13 Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 

De heer Schurink meldt dat het dagelijks bestuur het voornemen heeft een bod uit te brengen op 

het Regiokantoor inclusief parkeerplekken. Belangrijkste motief voor de verwerving is het verkrijgen 

van meer grip op het beheer van het pand.  

Acties 

Het aanbod wacht op reactie van de gemeente Gooise Meren. 

Besluit 

Op de mededeling wordt positief gereageerd. 

 

Tenslotte wordt de vergadering afgerond met dankwoorden ter gelegenheid van het afscheid van 

de dhr. M. Smit     

 


