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Inleiding 
De werkgroep regioambassadeurs Gooi en Vechtstreek kent twee leden namens iedere 
gemeenteraad. In de afgelopen jaren is gebleken dat de werkgroep als een waardevol instrument 
wordt ervaren waardoor de informatievoorziening en afstemming over regionale samenwerking is 
verbeterd. De politiek inhoudelijke samenwerking blijft daarbij uitdrukkelijk aan de raden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel aan uw raad 
De huidige werkgroep houdt maart 2018 op te bestaan. Er is eind 2016 bij evaluatie van de 
regioambassadeurs door de raden en bij de bespreking over de nieuwe gemeenschappelijke regeling 
(GR) voor de Regio GV, gekozen de regioambassadeurs niet te formaliseren. Bijvoorbeeld door 
regioambassadeurs als zodanig in de GR op te nemen. Daarmee is het aan iedere raad om opnieuw 
tot deze informele afstemming tussen raden te besluiten.  
 
Het is evenwel van belang de gemeenteraad in nieuwe samenstelling (als zij dat wensen) in staat te 
stellen zo snel als mogelijk uit haar midden twee regioambassadeurs te laten aanstellen. Dat heeft te 
maken met de voorbereiding van het opstellen van een nieuwe regionale samenwerkingsagenda 
(RSA) bij aanvang van een nieuwe gemeenteraadsperiode (zie art. 9, lid 1 GR). Uit de evaluatie van de 
RSA bleek de wens dat proces binnen een jaar af te ronden, anders duurt het te lang en verliest het 
kracht en aandacht. Dat betekent dat het van belang is dat de nieuwe gemeenteraden zo snel als 
mogelijk tot aanstelling van regioambassadeurs komen die in het RSA-proces een rol hebben.  
 
Focusgroepen niet continuëren 
Bij het voorstel tot continuëren van de regioambassadeurs waartoe elke raad heeft besloten begin 
2017, werd ook het voorstel gedaan te experimenteren met zogenaamde focusgroepen. Daarmee 
werd gepoogd de inhoudelijke uitwisseling tussen gemeenteraden te verbeteren door dit te 
faciliteren. De regioambassadeurs constateren dat dit slechts ten dele is gelukt, zie verder de bijlage 
en stellen voor het experiment focusgroepen niet te continuëren. Dat heeft vooral te maken met de 
onduidelijkheid die focusgroepen oproepen bij met name raden over de status van een focusgroep. 
Bedoeld was om tot informele uitwisseling te komen, de regioambassadeurs constateren dat het 
raden altijd vrijstaat daartoe te komen, maar daarvoor is niet een nieuwe structuur nodig.  
 
 

De regioambassadeurs en hun door Raden voorjaar 2017 gegeven opdracht: 
a. signaleren van relevante ontwikkelingen over en voor de regionale samenwerking, die anders 

niet of onvoldoende worden opgemerkt en over wat wel/niet loopt in de samenwerking; 
b. afstemming(*) organiseren met de eigen gemeenteraad, tussen gemeenteraden en met 

portefeuillehouders daarvan, tbv van goede regionale samenwerking van gemeenten in GV+; 
* onderdelen daarvan zijn programmering van regiopodia als ontmoetingspodia in de samenwerking en het volgen van de 
leerpunten voor de samenwerking uit het experiment focusgroepen;  

c. begeleiden(#) van de portefeuillehouders GV+ bij de regionale samenwerking ten einde de 
legitimatie daarvan te versterken en open en transparante communicatie te bevorderen; 
(#) deze rol is vooral van belang bij het vaststellen van een Regionale SamenwerkingsAgenda (RSA) bij het begin van een nieuwe 
raadsperiode; 
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De werkgoep regioambassadeurs stelt u daarom voor het volgende te besluiten: 
 
1. te bewerkstelligen dat de gemeenteraad in nieuwe samenstelling als zij dat wensen, in zijn  

eerste raadsvergadering kan besluiten tot het aanstellen van twee regioambassadeurs voor 
de (termijn van de) nieuwe raadsperiode; 

 
2. deze regioambassadeurs en de dan nieuwe werkgroep, de opdracht mee te geven om zo 

mogelijk in de eerste raadsvergadering na het zomerreces 2018 een voorstel voor een taak- 
en rolinvulling voor de nieuwe werkgroep regioambassadeurs 2018-2022 voor te leggen ter 
besluitvorming, rekeninghoudend met de eerdere taak- en rolinvulling van de werkgroep en 
het proces van totstandkoming RSA;  

 
3. het experiment focusgroepen niet te continuëren. 
 
 
Bijlage bij raadsvoorstel vervolg regioambassadeurs: evaluatie experiment focusgroepen  
 
Er bleek bij de evaluatie regioambassadeurs eind 2016, behoefte aan inhoudelijke uitwisseling tussen 
gemeenteraden: voorbij regiopodia en meer verdiepend. Deze inhoudelijke uitwisseling tussen raden 
is niet aan de ambassadeurs. Om toch tot een dergelijke uitwisseling te komen, is de gedachte 
ontstaan om te gaan werken met focusgroepen. Gedacht werd de uitwisseling te focussen op de 
the a’s va  de RSA. Reeds bij het voorstel tot faciliteren van focusgroepen bleken enkele 
discussiepunten. Zoals naar de status van de focusgroepen en de rolverdeling en verhouding met 
portefeuillehouders en regioambassadeurs of over de wel of niet vrijblijvendheid ervan. Bij de 
besluitvorming door raden begin 2017 is door de werkgroep regioambassadeurs aangegeven eind 
2017 naar raden een terugkoppeling te verzorgen over de meerwaarde van de focusgroepen.  
 
De conclusie die de regioambassadeurs trekken is om het experiment focusgroepen niet te 
continuëren. Aan de hand van vier vragen is daarover gesproken en is deze conclusie getrokken. 
1. Is de doelstelling die voor ogen stond bereikt? 
Middels een inventarisatie onder raadsleden die deelnamen aan een focusgroep wordt vastgesteld 
dat de doelstelling niet voldoende is bereikt en wel veel sleurwerk van de focusgroeptrekker vroeg. 
De regioambassadeurs zijn van mening dat de focusgroepen zoals bedoeld als vorm niet toereikend 
voldoet aan de behoefte van inhoudelijke uitwisseling tussen raadsleden van verschillende raden. 
2. Hoe is de focusgroep ervaren? 
Sommige deelnemers gaven aan te weinig te zijn verschenen om een oordeel te geven. Veel vragen 
bestonden over de functie en positie van de focusgroepen. Van raadsleden wordt bij dit soort 
concepten een actieve houding gevraagd in tijd en prioriteit. Die kon vaak niet worden geleverd 
naast het reguliere raadswerk in de eigen gemeenteraad.  
3. Wat heeft het opgeleverd? 
De regioambassadeurs zijn van mening dat de focusgroepen een te wisselend rendement hebben 
opgeleverd. Zie daarvoor de beschrijving van werkzaamheden bijgaand bij dit voorstel. 
4. Welke aanbevelingen?  
Als aanbeveling wordt meegegeven bij versterking van horizontale inhoudelijke betrokkenheid van 
gemeenteraadsleden na te denken over regionale klankbordgroepen. Door portefeuillehouders te 
entameren regionale klankbordgroepen van raads- en fractiespecialisten uit de verschillende 
gemeenten, met als functie om niet alleen als klankbord te dienen, maar ook om de regionale 
dossiers behapbaar met duiding van het belang (agenderend) terug te koppelen naar de eigen raad.  
 
 
 


