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De leidraad 
Aanleiding 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en 
Vechtstreek van kracht. Er zijn met de raden en colleges afspraken vastgelegd over de governance.  
De leidraad ondersteunt de gemeenteraden en de colleges van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, 
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren bij de invulling van het Regiobestuur en de regionale 
samenwerking na de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  
 
De Regio is een uitvoeringsorganisatie 
De missie van de Regio is ‘Voor inwoners, met gemeenten!’. Negentig procent van de taken zijn 
gemeentelijke uitvoeringstaken. Van het ophalen van het huisvuil door de GAD tot het 24/7 bestrijden 
van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis. De gemeenschappelijke regeling Regio 
Gooi en Vechtstreek stelt de samenwerkende gemeenten – burgemeesters, wethouders, secretarissen 
en directeuren – in staat om de dagelijkse uitvoeringsorganisatie aan te sturen. Samen met de 
deelnemende gemeenten, doen wij de goede dingen voor inwoners. 
 
Regionale samenwerkingsagenda 
Tien procent van het takenpakket betreft ondersteuning van beleidsmatige afstemming en bestuurlijke 
samenwerking tussen de gemeenten. Meestal onderwerpen die niet onze uitvoeringsorganisatie 
betreffen, maar vormen van samenwerking die nodig zijn om het gebied Gooi en Vechtstreek te 
versterken. Hiervoor stellen de gemeenteraden aan begin van iedere raadsperiode een Regionale 
samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek vast met de geactualiseerde gezamenlijke opgaven.  
 
Leeswijzer  
Deze leidraad bestaat uit twee delen. Het eerste deel ondersteunt de vorming van het Regiobestuur na 
de verkiezingen. Het tweede deel gaat in op de totstandkoming van de Regionale 
samenwerkingsagenda in 2018.  
 
  



 

Pagina 4 van 7 

Vorming Regiobestuur 
Het Regiobestuur 
Het Regiobestuur bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en 
portefeuillehoudersoverleggen. Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering van de Regio, stuurt 
op de uitvoerende taken in organisatorische zin en ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van de 
regionale samenwerkingsagenda. Het dagelijks bestuur gaat over de organisatie, de bedrijfsvoering en 
personeelsaangelegenheden. Portefeuillehoudersoverleggen bereiden de regionale 
samenwerkingsagenda voor, voeren deze uit en behartigen de gebundelde lokale belangen als 
gedeeld belang van de regio van 250.000 inwoners. 
 
Algemeen bestuur 
Aanwijzen portefeuillehouders 

De gemeenteraad wijst één lid en één plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de Regio 
aan. In de nieuwe governance is dit een portefeuillehouder. De grootste gemeente, Hilversum, wijst 
naast het lid van het algemeen bestuur tevens haar burgemeester als voorzitter van het algemeen 
bestuur aan: de Regiovoorzitter. De gemeenteraad Eemnes wijst uit haar midden één agenda-lid en 
één plaatsvervangend agenda-lid aan. Bijlage bevat een model raadsbesluit voor de gemeenten voor 
het aanwijzen van de leden van het algemeen bestuur. Het aanwijzen van portefeuilles vindt plaats op 
het moment dat de collegevorming rond is. Dit betekent naar verwachting dat het huidige algemeen 
bestuur tot medio juni 2018 aanblijft.  
 
Portefeuilles  

Elk lid van het algemeen bestuur is tevens trekker van een regionale portefeuille. Hij/zij coördineert de 
bestuurlijke samenwerking tussen de portefeuillehouders van de gemeenten op een bepaald 
beleidsterrein. Afgelopen raadsperiode bevatte de regionale samenwerkingsagenda de volgende 
portefeuilles: 
1. Bescherming & Opvang (centrumgemeente taken) 
2. Cultuur & Recreatie 
3. Economie & Innovatie 
4. Gezondheid & zorg 
5. Jeugd & Onderwijs  
6. Milieu & Duurzaamheid 
7. Ruimte & Mobiliteit 
8. Werk & Inkomen 
9. Wonen 
 
Het huidige algemeen bestuur inventariseert na de verkiezingen op basis van de alsdan bestaande 
politiek bestuurlijke realiteit de verdeling en personele invulling van de regionale portefeuilles,.  
Enkele portefeuilles worden gecombineerd, omdat het aantal bestuursleden beperkt is tot zeven. 
Het nieuwe algemeen bestuur bekrachtigt in haar eerste vergadering de portefeuilleverdeling.  
Taak van het algemeen bestuur is de samenhang te bewaken in de bestuurlijke samenwerking op de 
verschillende beleidsterreinen.  
 
De Regio neemt deel in een aantal externe bestuurlijke overleggen. Hiervoor worden leden van het 
algemeen bestuur afgevaardigd. Het nieuwe algemeen bestuur voorziet in een afvaardiging in de 
volgende overleggen: 
1. Metropoolregio Amsterdam 

a. Platform Ruimte (tevens lid Regiegroep MRA) 
b. Platform Economie (tevens lid Regiegroep MRA) 
c. Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid 
d. Portefeuillehoudersoverleg Landschap 
e. Portefeuillehoudersoverleg Wonen 

2. Stuurgroep Gooi en Vechtstreek 
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3. Bestuurlijke projectgroep Naarden buiten de vesting 
4. De landelijke bestuurlijke adviescommissie publieke gezondheid 
5. Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS) 
6. Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek; 
7. Toerisme Gooi & Vecht  
 
Dagelijks bestuur 
Aanwijzen dagelijks bestuur 
Het algemeen bestuur wijst de leden van het dagelijks bestuur aan. Het dagelijks bestuur bestaat uit 
(de Regiovoorzitter inbegrepen) tenminste vier leden. De voorzitter heeft geen stem. In de nieuwe 
zittingsperiode kan de vergadering van het dagelijks bestuur worden bijgewoond door de overige 
leden van het algemeen bestuur.  
 
Portefeuilles 
Het dagelijks bestuur heeft twee portefeuilles: 1) financiën en 2) personeel & organisatie. Daarnaast 
zorgt het dagelijks bestuur voor de voorbereiding van de agenda van het algemeen bestuur en de 
uitvoering van de besluiten.  
 
Portefeuillehoudersoverleggen 
Instellen portefeuillehoudersoverleg 

Elk lid van het algemeen bestuur trekt een regionale portefeuille. Het nieuwe algemeen bestuur komt 
met een voorstel tot inrichting van de regionale overlegstructuur van portefeuillehoudersoverleggen in 
afstemming met de portefeuillehouders van de gemeenten.  
De Regio geeft het secretariaat programmatisch vorm op basis van de portefeuilleverdeling van het 
algemeen bestuur. De gemeenten vaardigen voor elk beleidsterrein/elke portefeuille een 
portefeuillehouder af om deel te nemen aan de vergadering van het regionale portefeuillehouders-
overleg.  
 
Alle portefeuillehouders zijn agenda-lid van alle portefeuillehoudersoverleggen, zodat collegeleden 
steeds een actueel overzicht hebben van wat speelt in de regio. Portefeuillehoudersoverleggen kunnen 
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de colleges van de gemeenten en het algemeen 
bestuur van de Regio.  
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Regionale samenwerkingsagenda 
Actualisering regionale samenwerkingsagenda 
Afgelopen raadsperiode werkten de gemeenten voor het eerst met een regionale 
samenwerkingsagenda. Deze agenda borduurde voort op de reeds stevige gemeentelijke 
samenwerking op het sociaal domein en gaf een impuls aan de regionale samenwerking op het fysiek 
domein. Deze agenda kent een lange termijn perspectief en is nog niet af. Aan het begin van de 
nieuwe raadsperiode actualiseren de raden de huidige regionale samenwerkingsagenda.  
 
Proces 
Voor de regionale samenwerkingsagenda worden onderstaande processtappen doorlopen.  
 

Fase  Orgaan Document Resultaat 
1. Kader stellen Gemeenteraad Staat van de regio Richtinggevende uitspraken  
2. Uitwerken Portefeuillehouders + algemeen 

bestuur 
Ontwerp advies / plan Uitwerking van de richting in 

concrete voorstellen 
3. Adviseren Gemeenteraad Ontwerp advies / plan Advies geven over de 

uitwerking onder 2. 
4. Bijstellen Portefeuillehouders + algemeen 

bestuur 
Advies / plan (incl. overzicht 
wijzigingen) 

Op basis van advies onder 3. 
een uitgewerkt advies /plan 

5. Vaststellen Gemeenteraad Advies plan Vastgesteld advies / plan 

 
Fasering 
Door verschillende geledingen van de samenwerking is nagedacht over het versnellen van het proces 
van tot stand komen van de regionale samenwerkingsagenda. Voordeel aan begin van deze nieuwe 
zittingsperiode is dat kan worden gewerkt vanuit de eerdere ervaring, een bestaande vorm en inhoud. 
De colleges en de gemeenteraden worden op basis van een inhoudelijke-, kwantitatieve analyse en 
een inventarisatie met het document ‘De staat van de regio’ uitgenodigd om de speerpunten en de 
accenten aan te geven in de vorm van een kaderstellend document. Het onderstaande tijdpad en 
behandelschema staat hierin centraal met als doel eind 2018 begin 2019 een door de raden 
vastgestelde geactualiseerde regionale samenwerkingsagenda beschikbaar te hebben voor de periode 
2019-2023. 
 
Tijdpad  

Sep. 2018 – mei 2019 Orgaan Document Resultaat 
Kader stellen 
SEP                         OKT 

Gemeenteraad Kaderstellend document Richtinggevende uitspraken  

Uitwerken 
OKT                      NOV 

Portefeuillehouders + 
algemeen bestuur 

Ontwerp RSA Uitwerking van de richting in 
concrete voorstellen 

Adviseren 
DEC                        JAN 

Gemeenteraad Ontwerp RSA Aanpassingsvoorstellen 
uitwerking onder 2. 

Bijstellen ontwerp 
FEB                        MRT 

Portefeuillehouders + 
algemeen bestuur 

RSA met overzicht wijzigingen Op basis van advies onder 3. 
een aangepast ontwerp RSA 

Vaststellen 
APR                        MEI 

Gemeenteraad  RSA definitief ontwerp Vastgestelde RSA 2019-2023  
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Bijlage 1 model raadsbesluit 
Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Aanwijzen algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon H. Uneken 
Eenheid Sturing 
E-mail h.uneken@regiogv.nl 

 
Voorstel 
De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren: 
1. Portefeuillehouder <<naam>> aanwijzen als lid van het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek. 
2. Portefeuillehouder <<naam>> aanwijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Regio Gooi 

en Vechtstreek. 
 
De gemeente Hilversum: 
3. Burgemeester Pieter Broertjes aanwijzen als voorzitter van het algemeen bestuur van Regio Gooi en 

Vechtstreek.  
 
De gemeente Eemnes:  
1. Portefeuillehouder <<naam>> aanwijzen als agenda-lid van het algemeen bestuur van Regio Gooi en 

Vechtstreek. 
2. Portefeuillehouder <<naam>> aanwijzen als plaatsvervangend agenda-lid van het algemeen bestuur van 

Regio Gooi en Vechtstreek. 
 
Kernboodschap 
De gemeenteraad wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en 
Vechtstreek. In de nieuwe governance van de Regio is dit een portefeuillehouder. De grootste gemeente, 
Hilversum, wijst naast het lid van het algemeen bestuur tevens haar burgemeester aan als voorzitter van het 
algemeen bestuur: de Regiovoorzitter. 
 
Aanleiding 
De gemeente werkt samen met de gemeenten Gooi en Vechtstreek in de gemeenschappelijke regeling Regio 
Gooi en Vechtstreek. Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten de leden voor het algemeen bestuur van Regio 
Gooi en Vechtstreek opnieuw aangewezen worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Elke gemeente 
heeft één zetel in het algemeen bestuur.  
 
Doel 
Aanwijzen van leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.  
 
Argumenten 
Het aanwijzen van leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en 
Vechtstreek is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, 
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren hebben in 2017 de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en 
Vechtstreek vastgesteld met ingangsdatum 21 maart 2018. Uit de vernieuwing van de governance van de Regio 
komt voort dat het algemeen bestuur bestaat uit portefeuillehouders van de gemeenten en wordt voorgezeten 
door de burgemeester van de grootste gemeente.   
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.  
 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  
 
Bijlage(n) 
Geen bijlagen. 
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