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RESUMÉ 

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 17.0005540 

 
Laatste vergadering Martijn Smit  
Dankwoorden zijn uitgesproken tijdens de laatste AB vergadering voor Martijn Smit en hem is veel 
succes toegewenst bij vervulling van het burgemeesterschap van Beverwijk. 
 

       
 
 

 
Nulmeting bestuurderstevredenheidsonderzoek 
Review met de uitslag van het nul-onderzoek (gemiddeld 7.2) is verzonden naar de colleges en de 
gemeenteraden. Voorjaar 2018 wordt het resultaat van de intensivering van de 
informatievoorziening naar de raden opnieuw gemeten. Streven is daarop een 7.5 te scoren.   

 
Begrotingswijzigingen 2017 en 2018 uitvoeringsprogramma RSA met raadsbrief 
De ontwerp begrotingswijziging ‘Regionale samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma met 
kenmerk  is vastgesteld en verzonden naar de gemeenteraden met als voorstellen - waarover een 
zienswijze wordt gevraagd: 
Een 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. 
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Een 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. 
De zienswijzen van de gemeenteraden worden in juli verwacht. 

 
Begrotingswijziging 2017 Crisisdienst 
Per 1 januari is door gemeenten bij de Regio (als onderdeel van Veilig Thuis) ondergebracht de 24 
uurs Crisisdienst. De hiermee samenhangende begrotingswijziging wordt komende periode voor 
een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden.   
Geplande datum vaststelling AB 6 juli 2017    

 
Ontwerp begroting 2018 en  voorlopige jaarstukken 2016  
Het dagelijkse bestuur heeft de ontwerpbegroting 2018  (waarin nog niet verwerkt de RSA) voor een 
zienswijze in procedure gebracht richting gemeenteraden. Deze verzending gaat samen met de 
voorlopige jaarstukken 2016 die ter informatie aan de gemeenteraden worden meegezonden. 
 Geplande datum vaststelling AB 6 juli 2017     

 
Actualisering en wijziging Afvalstoffenverordening 
Vastgesteld is de Regionale afvalstoffenverordening. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. 
Zo is verduidelijkt dat geen van de vier scheidingsstations wordt opgeheven en niet getornd wordt 
aan de openstelling. Tekstueel zijn de laatste puntjes daarvoor op de i gezet. Na de formele 
bekendmaking is de nieuwe verordening van kracht.     

 
 
Actualisering en wijziging gemeenschappelijk regeling 
De ontwerp-wijziging van de regeling komt voort uit eerder in overleg met diverse geledingen 
vastgestelde aanpassing van de governance van de Regio. Volgende zittingsperiode wordt een 
integraler bestuur voorgesteld met een algemeen bestuur dat bestaat uit de voorzitters van de 
portefeuillehoudersoverleggen/stuurgroepen en een onafhankelijk functionerende regiovoorzitter. 
Deze wijzigingen treden in werking bij de nieuwe zittingsperiode (v.a. 21 maart 2018).  
Daarnaast is de regeling geactualiseerd op de door gemeenten nieuw opgedragen uitvoerende 
taken en bevoegdheden voor de Crisisdienst en Beschermd Wonen. De ontwerp-gewijzigde regeling 
is inmiddels ter instemming toegezonden aan de colleges en de gemeenteraden.   

 
 
RAV samenwerking Flevoland directievoering 1 januari 2018 
Mededeling is gedaan van de intensivering van de samenwerking in het ambulancevervoer met 
Flevoland. Doel hiervan is in omvang en beschikbaarheid van de ambulancezorg, hoewel die 
momenteel gekwalificeerd is, ook naar de toekomst toe voldoende continuïteit te bieden.  
De verwachting is dat na de verlenging van de Tijdelijke wet ambulancezorg tot 2020 zich 
veranderingen zullen gaan voordoen in de organisatie en de wijze van concessieverlening van de 
ambulancezorg in Nederland. De schaalgrootte van de RAV’s zal hierin een rol van betekenis spelen.            

 
Kredietaanvraag GAD vervanging Volumecontainers 
Er is krediet verstrekt conform investeringsprogramma voor de vervanging/aanschaf van 
volumecontainers. 

 
 


