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1 Opening en mededelingen
Inhoud
IDe voorzitter staat stil bij het overlijden op 13 november 2017 van de oud-gewestsecretaris Ben
Bongers. Vanaf 1969 tot 2000 (31 jaar) was Ben Bogers als secretaris werkzaam bij het Gewest en
heeft een grote bijdrage geleverd aan de regionale samenwerking.
Nagezonden zijn op 30 november een aanvullende agenda met stukken behorende bij agendapunt
6: de concept leidraad als discussienotitie.
Te behandelen onder punt 10 is nagezonden: de recente ontwikkeling met een ontwerpbestuursopdracht om het Zorg- en Veiligheidshuis in beheer bij de Regio Gooi en Vechtstreek onder
te brengen.
2. Vaststellen agenda
Besluit
De heer F. Ossel brengt als gesprekspunt in de positie van de burgemeesters in het regionaal
bestuur. Dit punt wordt behandeld bij agendapunt 6.
3. Ingekomen post
Inhoud
Ontvangen Email en bijlagen van de heer F. Ossel tot inbreng van een gesprekspunt
Acties
Behandeling bij agendapunt 6.
4. Vaststellen verslag van 19 oktober 2017
Inhoud
Het verslag van 19 oktober nr. 17.0011983.
Acties
De heer Van Bochove verzoekt aan te vullen in het verslag dat hij heeft verklaard tegen het voorstel
financiering RSA te zijn .
De heer Ter Heegde wil bij het gedeelte van de vergadering van 6 juli waar hij de vergadering had
verlaten als toelichting opgenomen zien dat bij de behandeling van de verwerving van het
Regiokantoor verschoond heeft.
Besluit
Het verslag is met de gewenste aanvullingen als nr. 17.0011983 vastgesteld.
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5. Samenwerking met Flevoland
Inhoud
De stand van de samenwerking met de RAV Flevoland op niveau van Veiligheid en Gezondheid
wordt besproken. Over de GGD G&V volgt begin 2018 een regionaal afgestemd bestuurlijk
standpunt van de betrokken portefeuillehouders.
Acties
Bestuurlijke standpuntbepaling GGD G&V
Besluit
N.v,t.
6. Governance 2018
Inhoud
De heer Ossel geeft aan dat in de raad van Wijdemeren tot op zekere hoogte een machteloos
gevoel achterblijft bij behandeling van vaak regionaal al dichtgetimmerde besluiten.
Kernvraag bij de discussie in de raad was: Hoe geven we onze burgemeester een steviger positie
om namens de raad te opereren in de regionale samenwerkingsverbanden. Dit leidde tot de
gedachte om vanuit de raad een budget beschikbaar te stellen om waar nodig expertise in te huren
voor een aanvullende toetsing.
Vraag is hoe overige burgemeesters hierin staan. Neem als voorbeeld een vertegenwoordiging in
het Plassenschap. Uit een korte inventarisatieronde blijkt dat er verschil is per gemeenteraad welke
rol hierbij wordt toebedacht aan de burgemeester.
De voorzitter geeft aan dat voor de Regio G&V de keuze is gemaakt voor een algemeen bestuur dat
weer meer verbinding heeft met de inhoud. Een wethoudersmodel met een algemeen bestuur dat
bestaat uit de voorzitters van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. De verwachting is dat
hiermee meer gezamenlijke slagkracht ontstaat. Anders gezegd wordt voor het algemeen bestuur
overgeschakeld van een Raad van toezicht naar een Raad van bestuur.
De heer Van Bochove constateert dat raadsleden regelmatig vragen om meer invloed op de
besluitvorming bij gemeenschappelijke regelingen en daarin ook wensen actief deel te nemen, maar
uiteindelijk onvoldoende tijd hebben om dit ook waar te maken.
Het discussiestuk levert verwarring op wat betreft de instelling van een portefeuillehoudersoverleg
bestuur en algemene zaken.
Mevrouw De Zwart licht toe dat door wijziging van de samenstelling van het algemeen bestuur
zinvol is om enkele momenten per jaar een overleg van burgemeesters te hebben over de
ontwikkeling van de regionale samenwerking in breder perspectief.
Voor 2013 heette dit het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken.
Overgenomen wordt om dit onderdeel van de notitie aan te passen en uit te gaan van een
commissie algemene zaken bestaande uit de burgemeesters.
Mevrouw Kruisinga plaats de kanttekening dat bestuurlijke drukte niet per definitie wordt
opgeheven als bij een vermindering van het aantal portefeuillehoudersoverleggen overige
portefeuillehouders onvoldoende inhoudelijk zijn aangesloten.
Vervolgens wordt in de discussie kort ingegaan op de aanwijzing van regioambassadeurs.
De functie van regioambassadeur is niet in elke raad voldoende uit de verf gekomen.
Bij het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda heeft het een goede aanjaagfunctie in de
raad gehad. In de periode die volgde heeft de groep in afstemming met de portefeuillehouders
bijgedragen aan het structureel maken van informatiestroom van de Regio naar de raden.
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Verder is door de ambassadeurs regie gevoerd bij de programmering van de Regiopodia zodat het
qua vorm en inhoud beter aansloot bij wat leeft in de raden.
Het experiment met de informele focusgroepen – met doel de versterking van verbinding tussen
raadsleden uit verschillende gemeenten op inhoud - is niet geslaagd.
Hier ligt volgende periode een rol voor de portefeuillehouders om op majeure en concrete thema’s
raadsleden uit te nodigen om deel te nemen aan zogenoemde klankbordgroepen.
Algemene conclusie van de beschouwing is ruimte aan de raden en de portefeuillehouders te geven
om versterkte betrokkenheid met meer concreetheid vorm te geven.
De heer Van Benthem geeft aan dat de fractievoorzitters in Eemnes zich principieel hebben
opgesteld en de laatste keer de opdracht van de Regioambassadeurs niet hebben verlengd.
In de visie van de fractievoorzitters hebben de portefeuillehouders de taak om de raad actief mee te
nemen in de ontwikkelingen.
De heer Hertog ondersteunt dit principe, maar geeft aan dat een raad hierin de keuze maakt om
meer of minder regionaal betrokken te zijn. De portefeuillehouders hebben de taak om de
raadsleden mee te nemen en actief te informeren over wat regionaal speelt en ter afweging voorligt
aan de gemeenteraad.
De heer Uneken geeft aan dat, hoewel dit principe correct is, de langdurige ervaring met de
regionale samenwerking leert dat de portefeuillehouders de raden gemiddeld niet (gelijk)tijdig en
toereikend informeren. Daardoor ervaren gemeenteraadsleden die zich interesseren voor het
regionale bestuurlijke speelveld, dat zij onvoldoende in staat worden gesteld om hun
kaderstellende rol te vervullen. Alle politieke uitwisseling vindt bij de Regio uitsluitend plaats op
bestuurlijk niveau.
De regioambassadeurs hebben bijgedragen aan het begrip bij de gemeenteraden dat het in de
Regio zo werkt en zij hebben zichtbaar gemaakt waar de zwakke schakel zit als het gaat om de
eenduidigheid en (gelijk)tijdigheid van de informatievoorziening.
Volgende zittingsperiode vraagt meer aandacht voor processen en vormen waardoor raden eerder
inzicht verkrijgen in de (boven)regionale denkrichtingen, ontwikkelingen en krachtenverhoudingen.
Een goede inhoudelijke verbinding tussen raden op de gedeelde maatschappelijke opgaven (RSA)
draagt bij aan de gezamenlijke slagkracht.
De voorzitter geeft aan dat de leidraad medio januari besproken wordt met de
gemeentesecretarissen en daarna met de portefeuillehouders om af te ronden in een gezamenlijk
overleg van het algemeen bestuur met de voorzitters pfho op 8 februari 2018.
De secretaris meldt dat hedenavond door de regioambassadeurs de laatste hand gelegd wordt aan
hun advies over de regioambassadeurs, in de vorm van een voorstel aan de gemeenteraden.
De heer Ossel is eerder reeds uitgenodigd om kennis te maken met de regioambassadeurs en zal
van de gelegenheid gebruik maken om naar hun visie te vragen.
Vervolgens wordt aan de orde gestelde de indeling van de inhoudelijke portefeuilles.
Gedeeld wordt dat iets voorsorteren op de indeling behulpzaam is, maar dat de inhoud en de
politiek leidend zijn bij de onderverdeling en het aantal portefeuillehoudersoverleggen.
Het ambtelijk advies wordt gedeeld kritisch te zijn om onnodige bestuurlijke drukte te voorkomen.
Het aantal portefeuillehoudersoverleggen is niet op voorhand exact vast te leggen.
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In de verdere uitwerking van de leidraad wordt het volgende meegegeven:
1. Voor de verdeling en samenhang in de portefeuilles is het goed om iets voor te sorteren, maar
waarbij onderkend wordt dat de inhoud en de politiek leidend zijn. Door het algemeen bestuur zal
gewaakt worden voor het ontstaan van bestuurlijke drukte; het aantal portefeuillehoudersoverleggen is daarvoor niet per definitie doorslaggevend;
2. Het voorbereidend comité zal na de collegeonderhandelingen een rondgang doen langs de
colleges om te bezien of de voorlopige portefeuilleverdeling aansluit bij de politiek-bestuurlijke
realiteit van dat moment;
3. De aanwijzing van regioambassadeurs voor de nieuwe zittingsperiode is ter afweging aan de
raad. Afgelopen zittingsperiode heeft de functie zich bij de totstandkoming van de regionale
samenwerkingsagenda bewezen.
4. Portefeuillehouders hebben als primaire taak de raden in de verschillende fasen van
(boven)regionale ontwikkeling voldoende te informeren en te betrekken. Volgende zittingsperiode
vraag het meer aandacht van de portefeuillehouders om raadsleden zo concreet mogelijk te
betrekken en onderling de raden te verbinden bij wat (boven)regionaal speelt.
Het streven is begin februari (agenda van 8 februari) het document voldoende te hebben besproken
met de gemeentesecretarissen en de portefeuillehouders om te delen met de fractievoorzitters.
De heer Van Bochove verwijst in dit verband naar het Arhi-proces. Het is van belang tijdig hierop te
anticiperen door de ambtelijke organisatie; bv hoe om te gaan met vacatures.
Dit leent zich voor een bestuursopdracht aan de directie om uitwerken te geven in verschillende
scenario’s.
Mw. De Zwart geeft aan dat een dergelijke formele opdracht momenteel politiek gevoelig ligt. De
uit te werken scenario’s zijn nu nog veel te diffuus.
De heer Meuwese verwijst in dit verband naar de eerder door de heer Schurink opgeleverde analyse
met conclusies en bevindingen waarin mede door het bestuur werd vastgesteld dat bij een
opschaling naar bv 3 gemeenten de Regio nog steeds bestaat uit de gezamenlijk uitvoerende
eenheden. Bij opschaling naar één gemeente verandert die situatie.
Acties
De leidraad voor bespreking vrijgeven en na vaststelling op 8 februari ter bespreking met de
fractievoorzitters.
Besluit
Het proces wordt voortgezet. De leidraad wordt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen
aangepast en aangevuld. Komende maanden wordt de leidraad ter verrijking in bespreking gebracht
met de gemeentesecretarissen. Bij de leidraad wordt betrokken het advies van de
portefeuillehouders en de regioambassadeurs. Streefdatum is de vaststelling op 8 februari in het
gecombineerd overleg van het algemeen bestuur met de voorzitters pfho. Daarna wordt het
besproken met de fractievoorzitters.
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7. Bestuursrapportage 2017
Inhoud
Documenten nrs. 17.0012851 en 17.0009718. Voor Jeugd & Gezin wordt op dit moment een tekort
in de exploitatie verwacht van zo’n € 200.000. Hiervoor geldt een aantal oplossingsrichtingen. Deze
worden trapsgewijs en in de tijd uitgewerkt:
- in het lopende begrotingsjaar sturen op lagere kosten of binnen de exploitatie;
- de beoordeling van het integrale financiële eindresultaat 2017;
- onttrekking uit de Algemene reserve van de Regio GV.
De realisatie van Huishoudelijk Hulp Toelage blijft achter bij de begroting. Daarom is de Regio nu
bezig met een onderzoek om het uitgavenpatroon en daarmee werkgelegenheidseffect te
versnellen.
Het VANG project loopt enige vertraging op die later weer goedgemaakt wordt. Die vertraging
neemt wel met zich mee dat langer hogere verwerkingskosten worden betaald voor het restafval.
De heer Ter Heegde vraagt naar het doorzicht in de meerjarenbegroting.
Mw. Von dem Borne geeft aan dat volgend jaar minimaal effect is. J&G wordt incidenteel gedekt.
Daarna moet duidelijk zijn welke kant gemeenten uitgaan met de invulling.
De teruggave van de verbrandingsbelasting voor de GAD is eenmalig. Daarna verloopt het zoals
begroot.
Acties
Besluit
Kennisgenomen is van de bestuursrapportage
8. Kaderbrief 2019
Inhoud
Documenten nrs. 17.0012155 en 17.0012066
De Kaderbrief is op 20 november ter informatie verzonden naar de gemeenteraden in c.c. naar de
college van burgemeesters en wethouders.
Veilig Thuis is landelijke de verwachting dat er een toename is van het aantal adviesvragen (536 tot
2536) en meldingen (536-1036) en het toezicht hierop. Op dit moment zijn de VNG en diverse
ministeries in overleg over de wijze waarop gemeenten voor deze extra verantwoordelijkheid
financieel worden gecompenseerd. Op het moment dat daarover helderheid is zal de Regio met de
gemeenten in gesprek treden over de financiële doorvertaling voor Veilig Thuis.
Voor het VANG project is de verwachting dat de hoeveelheden restafval in 2019 significant dalen en
de hoeveelheden verhandelbare grondstoffen navenant stijgen. De inzameling zal als gevolg van de
verwachte stijging van het aantal huishoudens toenemen.
Het tarief voor storten of verbranden van afvalstoffen uit Nederland in het buitenland, wordt gelijk
aan het tarief in Nederland. Dit heeft gevolgen voor verwerkingstarieven van restafval en zal
meegenomen worden in de begroting voor 2019 . De verwachting is dat deze ontwikkelingen leiden
tot een lichte stijging in de bijdrage aan de GAD. Deze stijging blijft binnen het gestelde financiële
kader van het Regionaal Uitvoeringsplan VANG 2015-2020
De heer Ossel constateert dat het een beleidsarme Kaderbrief is.
De heer Meuwese geeft aan dat dit op basis van de ervaring in voorgaande jaren een bewuste keuze
is.
Acties
Besluit
Kennisgenomen is van de kaderbrief 2019
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9. Begrotingswijzigingen 2018
Inhoud
Documenten nrs. 17.0012882, 17.0012881, 17.0012884, 17.0012885, 17.0012886, 17.0012887,
17.0012888, 17.0012889, 17.0012890 en 17.0012891.
Op 20 november zijn de 8 begrotingswijzigingen gebundeld toegezonden aan de raden met de
mogelijkheid een zienswijze uit te brengen uiterlijk in het algemeen bestuur van 8 februari :
-Werkgeversdienstverlening
-Consultatie en Adviesteam
In 2018 is er door de subsidie voor aanpak verward gedrag een overige bijdrage van €235.000,-.
De volgende maatregelen uit het beleidsplan bescherming en opvang vallen onder projecten:
-Implementatie sluitende aanpak (incidenteel, afronding in 2018)
-Crisiskaart (incidenteel, afronding in 2018)
-Implementeren nieuwe Meldcode (incidenteel, afronding in 2018)
-Eerste kans, tweede kans, derde kans (structureel)
-Versterken risicotaxatie (structureel)
-Pilot gebundelde ambulante crisiszorg (incidenteel, afronding in 2018)
-Versterken veiligheid bij (crisis)opvang (structureel)
-Haalbaarheidsonderzoek passend vervoer (incidenteel, afronding in 2018)
-Scheiden huren en zorg (incidenteel, afronding in 2018)
Digitale Media betreft de financiering die Hilversum voor zijn rekening neemt.
Acties
De zienswijzen worden op 8 februari verwacht.
10. Zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Inhoud
Documenten nrs. 17.0013605, 17.0013607, 17.0013606.
Het belang van een goede persoonsgerichte samenwerking tussen gemeenten, strafrecht en
(jeugd)zorg neemt toe. Gemeenten, strafrechtpartners en (jeugd)zorgpartners bouwen het
veiligheidshuis in 2018 om tot het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
Naast een nieuwe naam vraagt dit ook om een nieuwe gezamenlijke persoonsgerichte aanpak,
waarin specifieke complexe zorggroepen, zoals inwoners met verward gedrag, extra aandacht
krijgen. Daarbij is het voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek nu zaak om de
verantwoordelijkheid voor de samenwerking tussen gemeenten, strafrecht en (jeugd)zorg op een
juiste wijze in te vullen. De gemeenten brengen het zorg- en veiligheidshuis onder bij de
gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek: de plek waar ook de bescherming en
opvang van de meest kwetsbare inwoners gecoördineerd wordt en waar veilig thuis, jeugd & gezin
en de gemeentelijke gezondheidsdienst zijn ondergebracht. Om te komen tot een zorg- en
veiligheidshuis en het op orde brengen van het beheer en de bestuurlijke ophanging is een
versterking nodig van € 273.500,- per jaar. Deze versterking financieren de gemeenten vanuit het
programma bescherming en opvang (€ 200.000,=) en vanuit een extra structurele gemeentelijke
inwonerbijdrage ad € 73.500,= .
Acties
De ontwerpbesluiten zijn toegezonden naar de deelnemende gemeenten.
Besluit
Kennis genomen is van het concept voorstel “doorontwikkeling zorg en veiligheidshuis Gooi en
Vechtstreek” De gekozen lijn wordt breed onderschreven. Het is wel van belang dat de financiering
met instemming van de betrokken portefeuillehouders en de colleges tot een toereikend niveau
wordt gebracht. Niet bij iedere gemeente is in dit stadium voldoende teruggekoppeld naar het
college. Met inachtneming van het resultaat van de de afstemming met de verantwoordelijk
portefeuillehouders wordt de algemeen directeur van de Regio volmacht gegeven om de
maatregelen te nemen, waarmee het zorg- en veiligheidshuis vanaf 1 januari 2018 wordt
ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
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LIJST MET HAMERSTUKKEN
11. Kredietaanvraag GAD wagenpark 2018
Inhoud
Documenten nrs. 17.0012656 en 17.0012654
Om te komen tot meer 75% hergebruik is in 2016 het Regionale uitvoeringprogramma door het AB
vastgesteld. In het plan staan meer ondergrondse voorzieningen voor het inzamelen van
grondstoffen en het uitzetten van een minicontainer voor pmd. Deze aanpassing van het inzamelen
van grondstoffen vraagt een extra en andere inzet van inzamelvoertuigen. Er worden meer
ondergrondse verzamelcontainers in de regio geplaatst de komende 3 jaar. Ook zal als gevolg van
een andere wijze van overslag en transport naar verwerkers (minder met de trein naar meer per as)
in toenemende mate andere typen (modulair opgebouwde) voertuigen nodig zijn die gefaseerd
aangeschaft zullen gaan worden.
Acties
Uitvoering geven
Besluit
1. Een krediet van in totaal € 2.016.00 voor het aanschaffen en vervangen van 8 inzamelvoertuigen
en € 15.000 voor 1 voertuig van het facilitair bedrijf wordt beschikbaar gesteld. Deze investeringen
zijn in de begroting 2018 opgenomen..
2. Het onder 1 genoemde krediet wordt afgeschreven in 8 jaren.
3. Voor het Facilitair Bedrijf over te gaan tot aanschaf van 1 voertuig ter waarde van € 15.000.
4. Het onder 3 genoemde krediet af te schrijven in 6 jaren.
12. Kredietaanvraag RAV harmonisering ICT met RAV Flevoland
Inhoud
Documenten nrs. 17.0012355, 17.0012364
De RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland hebben de intentie uitgesproken de ICTomgeving te harmoniseren. De aanleiding hiervoor is gelegen in het besluit van uw bestuur om de
RAV meer zelfstandig te positioneren en de samenwerking tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en
de RAV Flevoland inhoud te geven. Met de harmonisatie van de ICT-omgeving wordt uitvoering
gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst die gesloten zal worden tussen de RAV Gooi en
Vechtstreek en de RAV Flevoland. De harmonisatie houdt in dat beide RAV’n gebruik gaan maken
van dezelfde applicaties en van dezelfde apparatuur. De samenwerking betekent voorts dat beide
RAV’n elkaar optimaal kunnen helpen bij het beheer van de eigen ICT-omgeving.
Als eerste stap zal de RAV nieuwe apparatuur aan moeten schaffen. Deze nieuwe apparatuur wordt
in de ICT ruimte van de RAV Flevoland bij de GGD Flevoland geplaatst.
In het kader van deze harmonisatie is het noodzakelijk dat de RAV een aantal investeringen doet.
Acties
Uitvoering geven
Besluit
1. Ten behoeve van de Regionale Ambulance Voorziening over te gaan tot aanschaf van ICT
benodigdheden om de ICT-omgeving met de RAV Flevoland te harmoniseren.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 219.233.
3. Het bovengenoemde bedrag conform de financiele verordening af te schrijven in 3 jaar.
13. Financiële verordening 2018
Inhoud
Documenten nrs. 17.0009986, 17.0005246
Op basis van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording is de VNG modelverordening op
de nieuwe regels aangepast. In de ontwerp-financiële verordening van de Regio zijn de
aanpassingen voor zover van toepassing op de Regio verwerkt. De nieuwe verordening is getoetst
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door de financieel adviseur, de controller, de jurist en de accountant.
Acties
Bekendmaking en publicatie via DROP en op de website van de Regio
Besluit
1. Vast te stellen de Financiële verordening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 nr. 17.0005246 met
inwerkingtreding per 1 januari 2018
2. De Financiële verordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015 nr 14.0006627 in te trekken, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en de bijbehorende
stukken van het begrotingsjaar 2017.
14. Controle verordening 2018
Inhoud
Documenten nrs. 17.0009991, 17.0009637
De controleverordening is getoetst op de actualiteit. De financieel adviseur, de controller, de jurist
en de accountant hebben allen bijgedragen aan de actualisering. Hierbij is de inhoud gecheckt en
vergeleken met actuele model verordeningen.
Acties
Bekendmaking en publicatie via DROP en op de website van de Regio
Besluit
1.Vast te stellen de Controleverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 nr. 17.0009637 en in
werking te laten treden met ingang van 1 januari 2018
2. In te trekken de Controleverordening Gewest Gooi en Vechtstreek 2015 vastgesteld door het
algemeen bestuur op 12 november 2014 nr. 14.0006893 met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de jaarrekening en het jaarverslag van het begrotingsjaar 2017.
15. Treasurystatuut 2018
Inhoud
Documenten nrs. 17.0009989, 17.0009599
Gelet op de actualisering van de financiële verordening en de controleverordening is ook van
belang dat bij de verwijzing hierin naar het Treasurystatuut deze eveneens actueel is. De
verordeningen zijn getoetst door de financieel adviseur, de controller, de jurist en de accountant.
Bij het risicobeleid wordt in de verordeningen verwezen naar het Treasurystatuut.
Het Treasurystatuut maakt duidelijk dat de Regio niet doet aan risicodragende beleggingen ca.
De uitzettingen zijn beperkt tot de Bank Nederlandse Gemeenten. De reden dat de Regio zich ook
bij krediet verwerving in eerste instantie beperkt tot gemeenten en de Bank Nederlandse
Gemeenten heeft te maken met het feit dat de Regio een uitvoeringsorganisatie is van de
deelnemende gemeenten. Gemeenten zijn reeds risicodragend voor de Regio en het is niet een
eigen keuze van de Regio om dit risico te doen toenemen. Dit leidt in de praktijk ook bij de keuze
van een bancaire instelling tot een conservatief beleid. Hoewel de keuze voor een triple AAA Bank in
verleden voor een gemeenschappelijke regeling voor mogelijk werd gehouden, heeft de financiële
crisis aangetoond dat dit geen afdoende zekerheden biedt boven de Bank van de Nederlandse
gemeenten.
Acties
Bekendmaking en publicatie via DROP en op de website van de Regio
Besluit
1.Vast te stellen het Treasurystatuut Regio Gooi en Vechtstreek 2018 nr 17.0009599 met datum van
inwerkingtreding 1 januari 2018
2. In te trekken het Treasurystatuut Regio Gooi en Vechtstreek 2015 nr. 14.0006874, met dien
verstande dat deze van toepassing blijft op de verantwoording over het begrotingsjaar 2017
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