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VERSLAG 

Overleg dagelijks bestuur en algemeen bestuur gecombineerd 31 mei 2018 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Dhr. P.I. Broertjes (voorzitter, Hilversum); mw. J. Bakker - Klein (Huizen), dhr. H. 

ter Heegde (Gooise Meren), dhr. B.J. van Bochove (Weesp), mevr. J.N. de Zwart-
Bloch (Blaricum), dhr. S. Lankreijer (Eemnes), dhr. F. Ossel (Wijdemeren), dhr. J.J. 
Bakker (secretaris), dhr. I. Meuwese (algemeen directeur) ), Wendy van Neer 
(manager Inkoop & Contractbeheer); dhr. E. Vriesen (accountant) en mw. M. 
Mansfeld (communicatie). 

Afwezig Mw. R. Kruisinga (Laren) 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0005057 

 
1. Opening en mededelingen  

Inhoud  
De heer Lankreijer wethouder Eemnes wordt door de voorzitter welkom geheten.  
Als partieel deelnemer is Eemnes agendalid en doet mee aan de beraadslagingen en de stemming 
over de onderwerpen waaraan Eemnes deelneemt. 
De heer Meuwese deelt mee dat hij op 30 mei aanwezig was in de commissie van Gooise Meren bij 
de behandeling van de jaarstukken, de begroting en de bestemming van het resultaat. Als punt van 
aandacht voor de eerstvolgende evaluatie van de gemeenschappelijke regeling is meegegeven de 
wijze waarop raden betrokken worden bij de bestemming van de resultaten.  
De wet gemeenschappelijke regelingen beperkt het uitbrengen van zienswijzen door raden tot de 
begroting en bij wijzigingen in de bijdrage. De jaarstukken gaan ter kennisname en de bestemming 
van de resultaten is een autonome bevoegdheid van het algemeen bestuur.  
Mevrouw Bakker refereert aan het standpunt van de wethouders financiën dat resultaten teruggaan 
naar de deelnemende gemeenten, dat geldt ook voor HHT.  
Mevrouw De Zwart signaleert dat bij HHT vorige vergadering breed draagvlak bij gemeenten 
aanwezig was om een bestemmingsreserve in te stellen totdat met de nieuwe portefeuillehouders 
afgestemd is over de bestemming.  
De heer Lankreijer begrijpt dat meer grip wordt ervaren bij terugstorten van de resultaten. 
De heer Ter Heegde doet de aanbeveling om hier een praktische lijn te volgen door eerst als 
gemeenten met elkaar af te stemmen waarop het budget wordt ingezet. 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Agenda nr. 18.0004507 
Acties 
Geen  
Besluit 
De agenda is conform vastgesteld. 

 
3. Vaststellen verslag DB 12 april 2018 

Inhoud 
Ontwerp verslag nr. 18.0003649 
Acties 
Geen 
Besluit 
Het verslag DB is conform nr. 18.0003649 vastgesteld 
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4. Vaststellen verslag AB 12 april 2018 
Inhoud 
Ontwerp-verslag nr. 18.0003720 
Acties 
Geen 
Besluit 
Het verslag AB is conform nr. 18.0003720 vastgesteld.  

 
5. Accountantscontrole inkoop sociaal domein  

Inhoud  
Mevrouw Van Neer licht aan de hand van bijgevoegde powerpoint drie actuele ontwikkelingen toe:  
1. Leerlingenvervoer: Er is één gegadigde die voorlopig is gegund. Momenteel loopt de 20 dagen 
wachttermijn waarin overige aanbieders bezwaar kunnen indienen.  
2. Eén van de twee aanbieders van de WMO taxi in deze regio is failliet verklaard. De curator heeft 
aangegeven een doorstart te maken.  
3. De controleverklaring inkoop sociaal domein:  
De verklaring omvat ca. 200 aanbieders (waarvan 16 aanbieden meer dan 1 mln. aan opdrachten), 
In totaal gaat het om 80 mln. euro aan omzet en 230.000 declaratieregels. 
Deze regio heeft wederom een goedkeurende verklaring. Jaarlijks doet zich echter vertraging voor in 
de verantwoording.  
De accountant, de heer Vriesen, geeft aan dat met name de accountantsverklaringen van de grote 
partijen die landelijk opereren vertraging veroorzaken. Aanlevering vóór 15 mei is landelijk gezien 
nog bovengemiddeld vroeg. Met name het onderhanden werk  >12 mln. (14%) vormt een 
onzekerheid. Landelijk is een werkgroep – waarin ook deze regio is vertegenwoordigd - actief om 
een eenduidig protocol te hanteren en maatregelen te nemen waardoor op termijn de eis van een 
accountantsverklaring geschrapt kan worden.  
Het laatste is voor deze regio op kleine schaal reeds mogelijk gebleken met een bezoek aan enkele 
zorgaanbieders op locatie. Deze zorgaanbieders werken volledig transparant en hebben hun 
processen toetsbaar op orde. Er zijn ook andere oplossingen te bedenken om de bureaucratie te 
beperken zoals de delegatie naar de Regio. Uitsluiting van onwillige aanbieders is praktisch gezien 
niet altijd mogelijk vanwege het unieke specialistische aanbod of afname van de keuzevrijheid voor 
onze inwoners.  
Mevrouw Bakker geeft aan dat het voor gemeenten mogelijk moet zijn om de termijnen met twee 
weken te verlengen. In combinatie met een landelijk uniform protocol biedt dit perspectief.  
Acties 
Ad 1 raadsinformatiebrief gaat uit via de directies met daarin kennisgeving van de stand van zaken. 
Ad 2 het transport WMO taxi gaat door ondanks faillissement; daarover wordt gecommuniceerd 
Ad 3 In afstemming met de werkgroep financiën en de wethouders financiën de termijn oprekken 
met twee weken.  
Besluit 
Van de actualiteiten wordt kennisgenomen  
Ad 1 informatie wordt intern z.s.m. doorgezonden naar de gemeenteraden   
Ad 2 de ontwikkelingen nauw blijven volgen  
Ad 3 termijnverlenging voorleggen aan de werkgroep financiën en de wethouders financiën 

 
6. Stand van zaken vorming colleges en portefeuilleverdeling lokaal 

Inhoud 
Met uitzondering van Hilversum zijn inmiddels de colleges gevormd en is portefeuilleverdeling per 
gemeente bekend. Aankomende vrijdag wordt in Hilversum het nieuwe college en de lokale 
portefeuilleverdeling gepresenteerd. De informatieronde biedt inmiddels zicht op een evenwichtige 
portefeuilleverdeling in het algemeen bestuur. Een enkel contact is nog nodig om de voordrachten in 
de regio afgestemd te krijgen. Begin juli zijn alle voordrachten vastgesteld door de gemeenteraden.  
Acties 
Portefeuilleverdeling en voordracht DB agenderen voor de vergadering van het AB op 12 juli 
Besluit 
De voordrachten lokaal uitzetten conform de ontwerp-portefeuilleverdeling in de informatiefase. 
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7. Bestuurlijke schaalontwikkeling en effecten op verbonden partijen 
Inhoud 
Oplegger 18.0004481  
Bijlage: matrix van samenwerking op schaal Regio diverse wetgeving nr. 18.0003824 
De secretaris licht toe dat de effecten van verandering in de schaalgrootte van gemeenten op 
verbonden partijen ook onderdeel is van de agenda van de gemeentesecretarissen G&V.  
Het voorstel geeft de behoefte weer aan beter inzicht in de effecten van schaalverandering hvan 
gemeenten op de verbonden partijen. Voor de korte termijn heeft dit betrekking op de ambtelijke 
fusie van Weesp met Amsterdam. Voor langere termijn gaat het om de eventuele voorzieningen die 
moeten worden getroffen voor de verbonden partijen. Dat is vast onderdeel van het Arhi-proces .  
De heer Ter Heegde plaatst kanttekeningen bij de timing en adviseert voor dit moment dit initiatief 
stop te zetten. De uitkomsten van de herindelingsadviezen zijn nog ongewis en rechtvaardigen in 
ieder geval op dit moment niet de ambtelijke inzet.  
De heer Van Bochove geeft aan dat hij vorige vergadering heeft aanbevolen tijdig rekening te 
houden met veranderingen. Voor de ambtelijke fusie Weesp/Amsterdam wordt binnenkort een 
inventarisatie gedaan van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het is p zichzelf een 
licht traject. Voor Weesp zijn afspraken voor langere termijn dan de zittingsperiode een punt van 
afweging. 
De voorzitter trekt de conclusie dat een lichte aanpak het gewenste overzicht kan bieden welke 
uitwerking de veranderingen hebben op de samenwerking en overige verbonden partijen. Het 
nieuwe algemeen bestuur zal voorgesteld worden om een commissie van advies bestaande uit 
burgemeesters en de betrokken portefeuillehouders in het leven te roepen die deze ontwikkelingen 
nauwgezet volgt. 
Acties 
Adviesverzoek conform voorstel uitzetten naar de gemeentesecretarissen, met als kanttekening de 
ambtelijke inzet beperkt te houden. 
Besluit 
Bij de gemeentesecretarissen advies in te winnen met kanttekening bij het leveren van het overzicht 
de ambtelijke inzet beperkt te houden. 
Eerstvolgende algemeen bestuursvergadering voor te stellen een commissie van advies in te stellen 
die de ontwikkelingen nauwgezet volgt. 

 
8. Actualiteiten 

Inhoud 
Mevrouw Mansfeld meldt dat: 
- Gedeputeerde Jack van der Hoek in de loop van volgende week een interview heeft in de krant; 
- Vrijdag 8 juni start het inwerkprogramma voor de portefeuillehouders. Dit komt tegemoet aan de 
signalen dat voor de colleges die al een tijdje actief zijn, het – door de vertraging van de 
collegevormin in Hilversum - lang vinden duren voordat ze regionaal aan de slag kunnen; 
-De GGD aangesloten is op de landelijke campagne ter bevordering van de psychische gezondheid. 
- Het verbod van verkoop alcohol aan 18- wordt niet voldoende wordt nageleefd. De supermarkten 
vragen meer aandacht in de campagne. Een regionaal afgestemd persbericht gaat via de 
behandelend ambtenaren van de gemeenten naar buiten. 
De heer Meuwese meldt dat de uitrol van PMD bakken en de begeleidende communicatie over het 
maatwerk en de enquête met keuzemogelijkheden momenteel goed verloopt; 
Mevrouw Bakker doet de aanbeveling om een breed in te zetten budget en een interventieteam met 
toereikend mandaat in te stellen waarmee maatschappelijke opvang sneller dan nu kan worden 
gerealiseerd. Huizen heeft zelf woonruimte gehuurd voor het onderbrengen van een zwervend 
Romagezin waarbij het belang van jonge kinderen in geding was. 
Tenslotte vraagt de voorzitter aandacht voor de geplande datum van 2 juli voor afscheid huidige 
bestuur, waarvan mw. De Zwart-Bloch 9 jaar lid is geweest. 
Voorstel is dit later in september te organiseren. De heer Ossel stelt daarbij voor een inhoudelijk 
punt van evaluatie aan te koppelen. 
Acties 
Plannen afscheid-/evaluatiebijeenkomst oude regiobestuur en (oud) management  
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Aldus vastgesteld tijdens de gecombineerde vergadering van het dagelijks bestuur en algemeen 
bestuur d.d. 12 juli 2018, 
 
secretaris,  voorzitter, 
 
 
J.J. Bakker  P.I. Broertjes  


