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 Zienswijze op financiering regionale 

samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 

 

 

Geachte dames, heren, 

 

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren 

werken vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek samen aan de uitvoering van de Regionale 

samenwerkingsagenda. Een agenda om de bestuurlijke, maatschappelijke en economische positie 

van Gooi en Vechtstreek te versterken. Begin 2016 hebben de gemeenteraden de Regionale 

samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Vervolgens zijn de portefeuillehouders 

financiën, sociaal domein en fysiek domein met het algemeen bestuur van de Regio Gooi en 

Vechtstreek aan de slag gegaan met het uitwerken van deze agenda en het zoeken naar passende 

financiering.  

 

Bijgevoegd treft u het voorstel om de regionale samenwerkingsagenda te financieren. In dit voorstel 

treft u een onderbouwing van de voorgestelde begrotingswijziging en een uiteenzetting van de 

financiering van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het 

financieringsvoorstel bestaat uit drie delen: 

Voorstel 1 De inzet van de bestemmingsreserve RSA vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek 

Voorstel 2 De verhoging van de gemeentelijke bijdrage t.b.v. de regionale samenwerkingsagenda 

Voorstel 3 De afdracht van de bijdrage aan de metropoolregio Amsterdam aan de Regio 

 

Zienswijze 

Het algemeen bestuur vraagt uw zienswijze op de onderwerpen die een verhoging van de 

gemeentelijke bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek tot gevolg hebben. Dit zijn de verhoging 

van de gemeentelijke bijdrage en de afdracht aan de metropoolregio Amsterdam.  

 

Verhoging gemeentelijke bijdrage voor uitvoering regionale samenwerkingsagenda 

Op verzoek van de colleges stelt het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek voor om 

vanaf 1 januari 2018 de gemeentelijke bijdrage aan de Regio met € 1,50 per inwoner per jaar te 
verhogen en vanaf 1 januari 2019 opnieuw de gemeentelijke bijdrage met € 1,50 per inwoner per jaar 
te verhogen voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Vanaf 1 januari 2019 betalen 

de gemeenten dan € 3,- per inwoner meer ten opzichte van 2017. Deze bijdrage zet de Regio in voor 

de versterking van de ambtelijke capaciteit op het fysiek domein en budget voor de uitvoering van 

de projecten in de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma.    

 

https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/rsa-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood_15-0007464.pdf?sfvrsn=0
https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/rsa-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood_15-0007464.pdf?sfvrsn=0


 

  Pagina 2 van 3 

De colleges van de gemeenten hebben de Regio verzocht om voor 2016, 2017 en 2018 haar 

bestemmingsreserve á € 2,2 miljoen in te zetten voor de financiering van de regionale 

samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Aan de inzet van deze 

bestemmingsreserve hebben de gemeenten en daarmee het algemeen bestuur de voorwaarde 

verbonden dat de structurele financiering van de regionale samenwerkingsagenda geborgd moet 

zijn, omdat de ambities in de regionale samenwerkingsagenda een structureel karakter hebben. 

 

Bijdrage metropoolregio Amsterdam via Regio 

De gemeenten hebben de bijdrage aan de metropoolregio Amsterdam lokaal vastgesteld en 

opgenomen in de begroting. Gooi en Vechtstreek is een deelregio binnen de metropoolregio en 

wordt gezien als één gebied. Op verzoek van de gemeenten stelt het algemeen bestuur voor om de 

gemeentelijke bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam á € 1,50 per inwoner per jaar eerst af te 

dragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek. Door de middelen die de gemeenten nu afdragen aan de 

metropoolregio via de Regio Gooi en Vechtstreek af te dragen, kunnen de gemeenten krachtiger 

optreden en meer vanuit Gooi en Vechtstreek een vuist maken richting de partners. De ambtelijke, 

bestuurlijke en financiële participatie van de gemeenten in de metropoolregio zijn dan op het niveau 

van de deelregio Gooi en Vechtstreek georganiseerd. Bestuurders en ambtenaren van de gemeenten 

participeren dan namens Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio. 

 

Financiering regionale samenwerkingsagenda 

Veel van de door gemeenteraden in de regionale samenwerkingsagenda opgenomen ambities zijn 

structureel van aard en eindigen niet op 31 december 2018. Zoals de samenwerking op het 

meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT), het behoud van het landschap, 

infrastructuur, werkgelegenheid, de economische vitaliteit en de gezamenlijke regie bij 

maatschappelijke en complexe zorg. Het getuigt van behoorlijk bestuur dat de gemeenteraden en 

het bestuur van de Regio vooraf een gezamenlijke financiële oplossing realiseren om continuïteit op 

de uitvoering van de samenwerkingsagenda te borgen. Met dit voorstel creëren de gemeenten de 

noodzakelijke randvoorwaarden om voortgang in de samenwerking op met name het fysiek domein 

(economie, cultuur, toerisme, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen, natuur en landschap) te boeken. 

Zo maken de gemeenten zich zichtbaar als regio waarmee ze ook beter in staat zijn positie te nemen 

ten opzichte van de hen omringende regio’s, samenwerkingsverbanden en overheidspartijen, zoals 

rijk en provincies.  

 

Het is gelukt om met elkaar een ambitieuze samenwerkingsagenda en uitvoeringsprogramma met 

50-50 cofinanciering door derde partijen te realiseren. Door nu ook de structurele financiering veilig 

te stellen, geven de gemeenten gezamenlijk antwoord op het door de provincie Noord-Holland 

geconstateerde tekort aan regionale bestuurskracht op met name het fysiek domein. Gooi en 

Vechtstreek is en blijft zo een groene, creatieve en monumentale regio, waarin kwaliteit van leven 

centraal staat.  Wij hopen dat u dit voorstel ondersteunt en kijken uit naar uw zienswijze.  

 

U heeft tot 1 juli 2017 de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Er is gekozen voor een 

langere termijn, zodat u uw zienswijze kunt betrekken bij de behandeling van uw 

kadernota/perspectiefnota/voorjaarnota.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Pieter Broertjes 

Voorzitter algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek 

 

Bijlage 1 Begrotingswijziging financiering regionale samenwerkingsagenda  

Bijlage 2 Voorstel financiering regionale samenwerkingsagenda 
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Bijlage 3 Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018 


