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Motie Ml8 /

Raden betrokken bij de Regio

De Raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 7 maart 2018,

Behandelend het voorstelvan de regioambassadeurs van december 2017,

Gehoord,
De beraadslaging in de commissie Economie en bestuur van 14 februarijl

Overwegende,
Dat de afgelopen vier jaar veel ervaring is opgedaan met een nieuwe manier van afstemming
tussen de gemeenteraden van de Gooien Vecht gemeenten (regio ambassadeurs, RSA,
regio podia etc.);

Dat de betrokkenheid van de Raden bij regionale thema's, de regionale
samenwerkingsagenda (RSA) in het bijzonder, vergroot wordt als zij ook betrokken worden
bü de manierwaarop de thema's en de RSA besproken worden;

Dat het aan de nieuwe Raden is om daar zelf keuzes in te maken;

Voorts overwegende,
Dat het (aldus) gewenst is dat de Raden van de gemeenten in de Gooien Vecht met elkaar
hierover in gesprek gaan, kort na de installatie na de as. verkiezingen, opdat de keuzes over
de manier van samenwerking weloverwogen gemaakt kunnen worden;

Dat daarbij de volgende thema's in ieder gevalaandacht behoeven:
- Voorbereiding en proces afstemming en vaststelling RSA,
- de ervaring(en) in de periode 2014-2018,
- rol regio ambassadeurs,
- commu nicatie u it regio/portefeu il lehoudersoverleg gen naar Raden,
- mogelijkheden van een regio-griffie,
- aard en inhoud van regio podia.

Vezoekt
De griffie om in samenwerking met Regio Gooien Vecht en de griffies van de andere
gemeenteraden van de GV een regio podium / werkconferentie te organiseren;
- vóór de zomer van 201 8
- waarin genoemde thema's kunnen worden besproken
- bij de voorbereiding waarvan raadsleden en/of regio ambassadeurs worden betrokken.

En gaat over tot de orde van de dag
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