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AFSPRAKEN EN ACTIELIJST 

Nr. 18.0006552 

 

Afspraken 

Nummer Onderwerp Afspraken 

20180719-1 Regiobestuur en pfho Het Reglement Portefeuillehoudersoverleg dient als basis voor de werking van het pfho 

20180719-2 Regionale 
samenwerkingsagenda 

Aan de gemeenteraden zal na het zomerreces worden voorgelegd een korter doorloopschema waarin de 
mogelijkheid wordt geboden om in plaats van drie keer, twee keer de raden te passeren om tot vaststelling te 
komen van de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022. 

20180719-3 Provinciale omgevingsvisie De voorgestelde aanpassingen op de concept reactie worden verwerkt en zo snel mogelijk aangeboden ter 
behandeling in de colleges van 24 juli 2018. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over een bepaalde 
reactie, wordt vastgehouden aan de formulering die voorligt.  

20180719-4 Regionale omgevingsvisie Er is geen eenduidig beeld of en in welke mate de gemeenten willen samenwerken bij de opstelling van de 
omgevingsvisie. De portefeuillehouders zetten het gesprek hierover na de zomer voort. 

20180719-5 Dynamisch 
vervoersnetwerk 

De portefeuillehouders ondersteunen de gepresenteerde richting van het project dynamisch 
mobiliteitsnetwerk. De samenwerking met de provincie wordt verder verkend. In het 
portefeuillehoudersoverleg d.d. 27 september 2018 bespreken de portefeuillehouders de mogelijke 
bestuurlijke samenwerkingsafspraken met provincie Noord-Holland. 

20180719-6 GAD meter De raden op 20 juli te informeren over de GAD meter 

20180719-7 Floriade Niet in te zetten op een regionale inzending op het Floriade terrein. In 2018 en 2019 worden concrete 
voorstellen voorbereid hoe recreatie en toerisme duurzaam kan worden versterkt, al dan niet in relatie tot de 
Floriade. Hierbij worden de raden betrokken. De Regio  bereidt een informatiebrief voor gemeenten voor om 
de afspraken toe te lichten. Er was regionaal €115.000 gereserveerd voor de Floriade, grotendeels afkomstig 
uit het regionaal economisch budget. De portefeuillehouders hebben afgesproken om de resterende €70.000 
terug te laten vloeien naar het regionaal economisch budget in afwachting van een concreet voorstel inzake 
versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod in Gooi en Vechtstreek.  

20180719-8 Toerisme Gooi & Vecht De portefeuillehouders Cultuur & Recreatie, in deze de deelnemersraad, stemmen in met beide voorstellen.  

 
Acties 

Nummer Onderwerp Actie Wie Deadline/status 

20180719-1 Provinciale omgevingsvisie Aanpassen concept reactie Christiaan van Zanten 20 juli 2018/afgehandeld 

20180719-2 Floriade Opstellen informatiebrief Mariëtte Zivkovic-Laurenta Open 

 


