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Artikel 1. Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1. De regeling  de Gemeenschappelijke regeling “Regio Gooi en Vechtstreek”; 
2. Voorstel van orde een voorstel dat alleen betrekking heeft op het verloop van een vergadering  
   of op de wijze van beraadslaging; 
 
Artikel 2. Onderwerpen van orde 
1. De voorzitter kan de vergadering voor een door hem te bepalen termijn schorsen. 
2. De voorzitter kan in een bijzonder geval de vergadering verdagen voor een termijn van max. 24 uur. 
3. Op voorstel van de voorzitter kan het algemeen bestuur besluiten tot wijziging van de agenda (bijv. 
volgorde van de agenda, wijze van behandeling van geagendeerde onderwerpen, splitsing 
onderwerpen e.d.) 
 
Artikel 3. Voorzitter 
1. De taak van de voorzitter bestaat uit het leiden van de vergaderingen, waaronder het in acht nemen 
en doen naleven van dit reglement en het formuleren en in stemming brengen van de punten waarover 
het algemeen bestuur een beslissing moet nemen. 
2. De voorzitter is onafhankelijk en heeft een adviserende stem. 
 
Artikel 4. Bestuurssecretaris 
1. De bestuurssecretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulpzaam in 
alles wat het bestuur aangaat. 
2. De bestuurssecretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur aanwezig.  
 
Artikel 5. Genodigden en insprekers 
1. Op voorstel van de voorzitter of van de leden kan het algemeen bestuur besluiten om in de 
vergadering niet-bestuursleden toe te laten voor het geven van toelichting. 
2. De voorzitter biedt gelegenheid aan insprekers, die zich daarvoor bij de secretaris hebben 
aangemeld, het woord te voeren voorafgaande aan de behandeling van een agendapunt. 
 
Artikel 6. Vergaderschema  
1. De bestuurssecretaris stelt voor de aanvang van elk kalenderjaar een schema op voor de in dat jaar 
te houden vergaderingen. De leden van het algemeen bestuur en de besturen van de gemeenten 
worden hierover tijdig via de bestuurssecretariaten geïnformeerd. 
2. De voorzitter is in overleg met het dagelijks bestuur bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken 
van het vergaderschema vermeld in lid 1. 
 
Artikel 7. Uitnodiging en bekendmaking 
1. De bestuurssecretaris plaatst drie weken voorafgaande aan de vergadering de agenda en de 
stukken op de website van de Regio.  
2. In spoedeisende gevallen kan in afwijking van de termijn vermeld onder 1 een aanvullende agenda 
worden gestuurd. 
3. De bestuurssecretaris zendt per email de link naar de bestuurssecretariaten met het verzoek om de 
gepubliceerde agenda en de stukken onder de aandacht te brengen van de behandelaars en de leden.  
4. Stukken die zich niet lenen voor plaatsing op de website worden separaat per post verzonden in een 
enveloppe op naam van de leden met hierop de vermelding ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’. 
 
Artikel 8. Aan- en afwezigheid. 
De bestuurssecretaris registreert de aan- afwezigheid van de leden/plaatsvervangers en neemt dit op 
in de besluitenlijst. 
 
Artikel 9. Quorum 
1. Als een half uur na het aanvangstijdstip van de vergadering de helft of minder van het aantal leden 
dat zitting heeft is opgekomen en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, stelt de 
voorzitter vast dat de vergadering niet kan worden geopend.  
2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter 
opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat tenminste vierentwintig uur na het verzenden van de 
oproeping is gelegen. 
3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het algemeen 
bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet 
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geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de lijst van 
aanwezigen meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.  
 
Artikel 10. Openbaarheid, vergaderen in beslotenheid en geheimhouding 
1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 
2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel worden de deuren gesloten wanneer de voorzitter of 
tenminste twee van de aanwezige leden dit nodig vinden. Daarna beslist het algemeen bestuur of 
inderdaad met gesloten deuren zal worden vergaderd.  
3. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling, benoemingen of ontslag van leden van het dagelijks bestuur of over 
vaststelling of wijziging van de begroting.  
4. Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren 
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het algemeen bestuur worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van 
het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur haar 
opheft. 
 
Artikel 11. Sluiting beraadslaging en besluitvorming 
Na sluiting van de beraadslaging over een onderwerp door de voorzitter gaat hij over tot het houden 
van stemming tenzij geen van de leden hoofdelijke stemming wenst. 
 
Artikel 12. Verdeling portefeuilles en externe vertegenwoordigingen 
1. Aan het begin van iedere nieuwe zittingsperiode worden in de eerste vergadering van het algemeen 
bestuur de portefeuilleverdeling en de externe vertegenwoordigingen vastgesteld; 
2. Bij enkelvoudige voordracht voor de personele invulling van de portefeuilles en de externe 
vertegenwoordigingen worden dezen bij acclamatie benoemd. 
 
Artikel 13. Benoeming voorzitter en leden dagelijks bestuur 
1. Aan het begin van iedere nieuwe zittingsperiode worden in de eerste vergadering van het algemeen 
bestuur de voorzitter, de leden van het dagelijks bestuur voor de portefeuilles financiën, personeel en 
de plaatsvervangend voorzitter uit het midden aangewezen en benoemd. 
2. Als onafhankelijk voorzitter wordt overeenkomstig de regeling benoemd het extra AB lid, de 
burgemeester die door de raad van de grootste gemeente is aangewezen en voorgedragen. 
3. Bij enkelvoudige voordracht voor de leden van het dagelijks bestuur worden dezen bij acclamatie 
benoemd. 
 
Artikel 14. Schriftelijke stemming over personen 
1. Bij het doen van benoemingen, voordrachten en aanbevelingen wordt schriftelijk gestemd met 
gebruikmaking van aan de leden te verstrekken stembriefjes. 
2. De bestuurssecretaris verzamelt de stembriefjes en stelt deze ter hand aan de voorzitter De 
voorzitter leest de inhoud van elk stembriefje voor en de bestuurssecretaris maakt daarvan 
aantekening. 
3. Stembriefjes die niet zijn ingevuld, geen persoon duidelijk aanwijzen of waarop een andere naam is 
ingevuld dan van diegenen waartoe de keuze is beperkt, worden bij de bepaling van de meerderheid 
niet meegeteld. 
 
Artikel 15. Uitslag van een schriftelijke stemming over personen 
1. Wanneer bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen dan heeft een 
herstemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen 
haalden. 
2. Na mededeling van de uitslag zorgt de bestuurssecretaris voor vernietiging van de stembriefjes. 
 
Artikel 16. Staking van stemmen 
1. Bij staking van stemmen over een zaak wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot de volgende 
vergadering waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. 
2. Bij staking van stemmen over een zaak in een volgende vergadering als bedoeld in het vorige lid 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
3. Bij staking van de stemmen bij een herstemming als bedoeld in artikel 13 lid 1 beslist het lot. 
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Artikel 17. Stem van de vertegenwoordiger van de partieel toegetreden gemeente Eemnes. 

1. Voor de beraadslaging en de besluitvorming door het algemeen bestuur over onderwerpen die 
betrekking hebben op het afgebakende deel van het takenpakket van de Regio waartoe Eemnes is 
toegetreden wordt bij het agendapunt opgenomen AB incl. Eemnes. 
2. Bij de besluitvorming over de onderwerpen vermeld onder lid 1 heeft de vertegenwoordiger van 
Eemnes het recht om deel te nemen aan de beraadslagingen én aan de stemmingen. 
3. Bij besluitvorming over personen (artikel 13) heeft de vertegenwoordiger van Eemnes geen stem. 
 
Artikel 18. Verslaglegging 
De bestuurssecretaris zorgt ervoor dat van elke vergadering een ontwerp-besluitenlijst wordt 
opgesteld. De ontwerp-besluitenlijst wordt ter vaststelling geagendeerd voor de eerstvolgende 
vergadering. 
 
Artikel 19. Informatie van het bestuur aan de gemeenteraden 
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken de raden ongevraagd alle 
inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur van de Regio gevoerde en te 
voeren beleid nodig zijn. 
2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan alle gemeenteraden de 
inlichtingen die door één of meer leden van die raden zijn opgevraagd. 
3. De informatievoorziening aan de gemeenteraden vanuit het algemeen bestuur verloopt digitaal 
rechtstreeks via de griffies, in afschrift aan de colleges.  
 
Artikel 20. Onvoorziene situaties 
Bij twijfel over betekenis of toepassing van dit reglement en in gevallen waarin het niet voorziet 
raadpleegt de voorzitter het algemeen bestuur dat beslist. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en 
Vechtstreek van 12 juli 2018. 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
J.J. Bakker    P.I. Broertjes 
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Toelichting 

 
Algemeen 
Het vaststellen door het algemeen bestuur van een reglement vloeit voort uit artikel 14 van de 
gemeenschappelijke regeling. Het reglement is aangepast op de per 21 maart 2018 van kracht 
geworden gewijzigde gemeenschapplijke regeling Regio Gooien Vechtstreek.  
Deze regeling is door de gemeente Gooise Meren bekendgemaakt op 21 maart 2018 in de (digitale) 
Staatscourant, Jaargang 2018 nr.16848 CVDR608948_1. 
 
In 2017 is de gemeenschapplijke regeling gewijzigd mede naar aanleiding van het bestuurskracht 
onderzoek van Deloitte, waaruit naar voren kwam dat de bestuurlijke samenwerking niet stevig genoeg 
was georganiseerd. Het algemeen bestuur is mede om die reden vanaf 2018 samengesteld uit de 
bestuurlijk trekkers van de regionale portefeuillehoudersoverleggen. De verwachting is dat het 
algemeen bestuur in deze vorm beter in staat is tot een integrale bestuurlijke afweging te komen in 
belang van de regio als geheel. 
 
De regionale samenwerkingsagenda biedt de gemeenteraden de mogelijkheid om op een 
kaderstellende wijze vooraf de regionale samenwerkingsopgaven en het hierbij verwachte resultaat te 
definiëren en bij de vaststelling in iedere raad afzonderlijk te legitimeren. Het algemeen bestuur voert 
de regie op het proces en bewaakt de integraliteit en de verbinding tussen de programma’s.  
 
De gemeenschappelijke regeling en het reglement gaan uit van een algemeen bestuur dat transparant 
opereert en actief is in de informatieverstrekking richting de colleges en de gemeenteraden.  
Het algemeen bestuur staat onder leiding van een onafhankelijk regiovoorzitter. Leden van het 
algemeen bestuur zijn in stemverhouding gelijkwaardig omdat het belang van de regio als geheel 
centraal staat. 
 
De vertegenwoordiger van de partieel deelnemende gemeente Eemnes is agendalid en neemt deel aan 
de beraadslagingen en de stemmingen op de onderdelen die mede op Eemnes betrekking hebben.  
De raad van Eemnes kan zienswijzen uitbrengen over het deel dat deze gemeente heeft ondergebracht 
in de gemeenschappelijke regeling, onderdeel is van de begroting, de jaarstukken en de resultaten.  
 
Artikelgewijze toelichting 
 
Artikel 5. Genodigden en insprekers 
Het openbare karakter van de vergaderingen houdt in dat naast genodigden ook ruimte is voor 
belanghebbenden om op voorstellen voorafgaande aan de behandeling in te spreken.  
 
Artikel 6. Vergaderschema  
Het vergaderschema van het algemeen bestuur staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een 
samenhangend systeem van voorbereiding en advisering. Verwerkt zijn hierin de deadlines van 
besluitvorming in de wettelijke P&C cyclus waarbij ook met de griffies is afgestemd over drie perioden 
in een jaar van (gelijk)tijdigheid van aanlevering en behandeling in de gemeenteraden. De data sluiten 
aan bij voorbereiding in de directieoverleggen fysiek domein en sociaal domein, het overleg van de 
gemeentesecretarissenen en de portefeuillehoudersoverleggen. 
 
Artikel 7. Uitnodiging en bekendmaking 
De voorbereiding en de integrale toetsing intern bij de deelnemende gemeenten vereist dat de 
publicatie van agenda en stukken minimaal drie weken voorafgaande aan de openbare vergadering 
plaatsvindt, zodat de stukken voorafgaand aan de orde kunnen komen in de vergaderingen van de 
colleges van burgemeester en wethouders.  
 
Artikel 9. Quorum 
Als het gaat om betrokkenheid en breed draagvlak bij de besluitvorming in de samenwerking is het 
niet behalen van het quorum in ieder geval reden om een nieuwe vergadering uit te schrijven.  
In de bestaande bestuurspraktijk is het goed gebruik om ook bij een gering quorum te verifiëren welke 
collegestandpunten zijn ingenomen door de gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de 
vergadering. Bij afmelding wordt dit doorgaans aan de bestuurssecretaris kenbaar gemaakt. 
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Artikel 10. Openbaarheid  

De gemeenschapplijke regeling gaat uit van volledige openbaarheid en transparantie in de 
samenwerking. Regionale samenwerking wordt door gemeenteraadsleden ervaren als ver verwijderd 
ingewikkeld en blackbox. Ook de overige gemeentelijke geledingen hebben baat bij openbaarheid en 
de vindbaarheid en de herleidbaarheid van stukken in de processen die hebben geleid tot voorstellen 
en (ontwerp-)besluiten.  
De Wet openbaarheid bestuur kent slechts een beperkt aantal gronden, waarbij het verstrekken van 
openbare informatie achterwege moet blijven of waarbij een zorgvuldige afweging gemaakt moet 
worden tussen openbaarheid of beslotenheid. Denk hierbij aan bescherming van privacygevoelige 
informatie, inzet bij onderhandelingen en concurrentiegevoelige informatie rond aanbestedingen.  
In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling, over benoemingen of ontslag van leden van het dagelijks 
bestuur/commissies en over de vaststelling of de wijziging van de begroting. 
Beslotenheid geldt tijdens de vergaderingen en moet worden onderscheiden van geheimhouding. 
Besloten ziet op de beperkt aanwezigen bij de vergadering. Geheimhouding wordt gekoppeld aan 
stukken en aan hetgeen tijdens een vergadering wordt besproken.  
Artikel 7 lid 4 van het reglement geeft aan dat stukken die zich (soms nog) niet lenen voor 
openbaarmaking op de website via de post worden toegezonden met hierop weergegeven de status. 
De status ‘geheim’ is wettelijk geregeld. Bij de stempel ‘vertrouwelijk’ gaat het om informatie die 
privacygevoelig of concurrentiegevoelig is en waarbij van belang is om zorgvuldig in de beperkte kring 
van de behandelaars en de (college-)leden mee om te gaan. 
Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur werken met een gecombineerde openbare agenda. 
Voor de niet openbare stukken van het DB, denk hierbij aan personele aangelegenheden, wordt 
gewerkt met een schriftelijke DB parafenronde en een openbare en een niet openbare 
parafenbesluitenlijst, ter inzage ter vergadering bij de bestuurssecretaris.  
 
Artikel 12. Verdeling portefeuilles en externe vertegenwoordigingen 
In de eerste vergadering van het algemene bestuur in nieuwe samenstelling wordt op basis van de 
voorafgaande informatieronde een ontwerp-portefeuilleverdeling met een overzicht van externe 
vertegenwoordigingen en voordrachten ter bespreking en ter vaststelling aangeboden door de 
voorzitter. 
 
Artikel 13. Benoeming voorzitter en leden dagelijks bestuur 
Aan het begin van iedere nieuwe zittingsperiode worden in de eerste vergadering van het algemeen  
bestuur de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur uit het midden van het algemeen bestuur 
aangewezen en benoemd.  
Voor de functie van onafhankelijk voorzitter wordt door de raad van de grootste gemeente een extra 
AB lid aangewezen, de burgemeester. De overige drie leden van het dagelijks bestuur verdelen de 
protefeuilles financien, personeelszaken en de rol van vicevoorzitter  
 
Artikel 17. Stem van de vertegenwoordiger van de partieel toegetreden gemeente Eemnes. 
Het agendalidmaatschap van Eemnes is in de regeling afzonderlijk geregeld.  
Eemnes doet mee aan de braadslagingen en de stemming in het AB voor de onderdelen waarop wordt 
deelgenomen en waarvoor middleen beschikbaar worden gesteld. Eemnes neemt deel aan de 
portefeuillehoudersoverleggen voor de desbetreffende taken.  
 
Artikel 19. Informatie van het bestuur aan de gemeenteraden 
De actieve informatieplicht vloeit rechtstreeks voort uit de regeling. Het algemeen bestuur, maar ook 
het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken de raden ongevraagd alle inlichtingen die voor een 
juiste beoordeling van het door het bestuur van de Regio gevoerde en te voeren beleid nodig zijn. 
Naast de algemene actieve informatieplicht geldt ook de beantwoordingsplicht voor door raadsleden 
individueel gevraagde inlichtingen met als regel dat deze vragen en antwoorden in c.c. naar alle 
gemeenteraden worden verzonden. 
De actieve informatievoorziening aan de gemeenteraden vanuit het algemeen bestuur gaat via de 
griffies en in afschrift naar de colleges van burgemeester en wethouders via de bestuurssecretariaten. 
Uitgangspunt is dat voorafgaand met de betrokken regionaal portefeuillehouder is afgestemd over de 
inhoud van de informatie. De communicatieadviseur van de Regio heeft een vaste plek bij de 
vergaderingen en onderhoudt de verbinding met de communicatieadviseurs van de gemeenten.  
 


