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VERSLAG 

Overleg Regioambassadeurs 28 juni 2018 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Regioambassadeurs (zie lijst)  

Tevens aanwezig: Jaap Jan Bakker (secretaris JJ), Hans Uneken (manager 
sturing), Marije Mansfeld (communicatieadviseur), Paul van Ruitenbeek (griffier 
Hilversum).  

Afwezig Zie namen 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail  
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0006019 

 
Regioambassadeurs Naam  Email: 
BLARICUM Christien Dobber-Spruijt VVD  C.Dobber@Blaricum.nl 
 Ineke Breet-Roestenburg DBP  I.Breet@Blaricum.nl 
GOOISE MEREN Jos de Lange CDA  j.delange@raadgooisemeren.nl 
 Mark Marshall VVD  m.marshall@raadgooisemeren.nl 
HILVERSUM Frits Vogel VVD  fritsvogel@vvdhilversum.nl 
 Bianca Verwey SP  bluebear@live.nl 
HUIZEN Margot Leeuwin PvdA  m.leeuwin.pvda@huizen.nl 
 Karin Rienstra Groen Links  karin.rienstra@gmail.com 
LAREN Eric Hurink Larens Behoud  e.hurink@laren.nl 
 Sean Bogaers Larens Behoud  s.bogaers@laren.nl 
WIJDEMEREN Alette Zandbergen De Lokale Partij  alette.zandbergen@gmail.com 
 Sorrel Hidding-Davey VVD  sorreld@hotmail.com 
WEESP Laura van Dalen VVD  lvandalen.gemeenteraad@weesp.nl 
 Bert Zeeman D66  lzeeman.gemeenteraad@weesp.nl 
 
Aanwezig  
Afwezig  
 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
De vergadering wordt geopend door Frits Vogel (voorzitter van deze bijeenkomst). 
 
Bericht van verhindering van Bert Zeeman 
Aan het eind van de vergadering wordt een groepsfoto gemaakt voor plaatsing op de website. 
Verzoek is om de twitteraccounts naast de email en de namen op de website te plaatsen. 
 
De secretaris deelt mee dat op 13 september de raad van Almere op werkbezoek is in Gooi en 
Vechtstreek. Van 9.30 -10.30 uur verwelkomt Pieter Broertjes de gemeenteraad. 
Vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur is gereserveerd voor een ontmoeting tussen raadsleden van G&V en 
Almere. Aansluitend is een gezamenlijke lunch. Bij de regioambassadeurs wordt na de vergadering 
geïnventariseerd welke thema’s interessant zijn om aan de orde te stellen.  
Acties 
Inventarisatie punten van gesprek voor de ontmoeting met raadsleden Almere: Actie per email JJ 
Inventarisatie Twitteraccounts om bij te plaatsen op de website. Actie per email JJ 

 
3. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Bianca heeft een voorstel tot invulling van het programma van het Regiopodium van 16 juli. 



Pagina 2 van 5 

Acties 
Bespreking bij punt 8 van de agenda 

 
4. Huishoudelijke zaken  

Inhoud 
Voor wat betreft het voorzitterschap wordt afgesproken om voorafgaande aan volgende 
vergadering te inventariseren wie zich als kandidaat beschikbaar stelt. Namen worden bij de 
secretaris ingediend. Bij meer kandidaten wordt schriftelijk gestemd.  
Aan het slot van en een week voor de vergadering wordt bij de deelnemers geïnventariseerd wat op 
de agenda aan de orde moet komen.  
Ondersteuning vindt plaats door de secretaris in de vorm van agenda, actie- afsprakenlijst, 
ondersteuning waar nodig bij de voorbereiding van adviestukken, voorbereiding van Regiopodia en 
de verbinding met de organisatie en het bestuur.  
De onderstaande vergaderdata 2018 sluiten aan bij de Regiopodia en de voorbespreking van de 
momenten van afstemming met het algemeen bestuur/voorzitters portefeuillehoudersoverleggen.  
Data 2018 bijeenkomsten werkgroep Regioambassadeurs: 

Datum & tijd 2018 (aanlevering/verzending agenda & stukken)  
6 september 2018 18.00 uur – 19.30 uur 30 augustus 2018 
13 september 11.00 – 12.00 uur met lunch Ontmoeting met raadsleden uit Almere 
1 november 2018  18.00 uur – 19.30 uur 25 oktober 2018 
15 november 11.00 uur (afstemming met AB)  (Voorbespreking op 1 november)  
29 november 2018  18.00 uur – 19.30 uur 22 november 2018 

 

Acties 
Kandidaten voorzitter: voorafgaande vergadering 6 september bij de secretaris. Actie: allen 
Agendapunten: inbreng uiterlijk een week voorafgaande aan de volgende vergadering. Actie: allen 

 
5. Opdracht gemeenteraden en follow up  

Inhoud 
De vorige lichting Regioambassadeurs heeft zich actief ingezet voor verbetering van de verbinding 
met de regio en de communicatie richting de raden. Regionaal en lokaal is signalerend opgetreden 
richting de betrokken portefeuillehouders en de eigen gemeenteraad. Het tot stand brengen van de 
regionale samenwerkingsagenda stond toen centraal. De wijze waarop de rol lokaal in de praktijk is 
ingevuld blijkt sterk uiteen te lopen en was soms onzichtbaar. 
De opdracht van de gemeenteraden houdt in dat de werkgroep de eerste zitting van de 
gemeenteraad, na het zomerreces terugkoppelt op welke wijze komende periode invulling wordt 
gegeven. De motie aangenomen in de raad van Hilversum benoemt zes aandachtspunten om 
weloverwogen keuzes te maken in de manier van samenwerken: 
1. voorbereiding en proces afstemming en vaststelling RSA 
2. de ervaringen in de periode 2014-2018 
3. de rol regioambassadeurs 
4. communicatie uit regio/portefeuillehouders naar Raden 
5. mogelijkheden van een regio-griffie 
6. aard en inhoud van regio podia. 
De griffie van Hilversum is verzocht om met RGV en de griffies van de andere gemeenteraden voor 
de zomer van 2018 een bijeenkomst/werkconferentie te organiseren. Bij de voorbereidingen worden 
de regioambassadeurs betrokken. 
Wat betreft de regiogriffier wordt gesignaleerd dat dit op zichzelf niet een oplossing biedt voor de 
oorzaak dat iedere raad, agendacommissie of presidium autonoom is in de planning van de 
vergaderdata.  
Naast de motie zijn in Gooise meren en Hilversum interessante aanbevelingen uitgebracht door de 
rekenkamers over de verbeterstappen die de raden moeten zetten om meer grip te verkrijgen.  
Na een korte ronde wordt vastgesteld dat praktisch gezien een werkbijeenkomst op het 
Regiopodium van 16 juli niet realistisch is.  
De raadsopdracht om nog voor de zomer e.e.a. te agenderen wordt als niet haalbaar aangemerkt.  
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Acties 
1. Vergadering van 6 september de invulling van de werkbijeenkomst te agenderen. 
2. Het Regiopodium van 24 september te benutten om het proces van de RSA, de inbreng in het 
nieuwe MRA programma en op overige regionale majeure thema’s inzichtelijk te krijgen met de 
daarbij behorende rol van de Regioambassadeurs; 
3. De overige regioambassadeurs krijgen (via link) de beschikking over de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissies. Actie: JJ 
Actie: allen Lokaal mededeling doen dat de planning van een werkconferentie vóór de zomer niet 
haalbaar is gebleken en na de zomer (Regiopodium 24 september) wordt gepland, mede aan de 
hand van concrete processen en de majeure thema’s.  

 
6. Governance  

Inhoud 
De presentatie van Hans Uneken geeft inzicht in de indeling in regionale portefeuilles, de personele 
invulling van het AB, DB en de 8 portefeuillehoudersoverleggen. Thematisch vergaderd wordt op de 
regionale donderdagen in kolommen fysiek domein en sociaal domein. Op 12 juli staan de 
indelingen ter vaststelling op de agenda van het algemeen bestuur. 
Acties 
Presentatie meezenden met het verslag Actie: JJ 

 
7. Regionale samenwerkingsagenda  

Inhoud 
In de leidraad Regiobestuur en in de presentatie van Hans Uneken is als laatste deel de globale 
planning en het proces van de Regionale samenwerkingsagenda verwerkt.  
Het vorige bestuur heeft geconstateerd dat de vastgestelde versie nog maar twee jaar oud is.  
Om die reden is aanbevolen om uit te gaan van wat er ligt en in te zetten op actualisering van de 
RSA. Op 19 juli bespreken de portefeuillehouders het proces. Vraag is hoe de Regioambassadeurs 
een eventuele versnelling van dit proces inschatten. 
Acties 
Het proces RSA wordt op 6 september geagendeerd als onderdeel van het programma van het 
Regiopodium van 24 september. Actie: JJ  

 
8. Programma Regiopodia en 16 juli 

Inhoud 
Regiopodium van 16 juli kan een programma worden aangeboden over Mobiliteit (project verbinding 
vervoer), Arbeidsmarkt of een ander onderwerp naar wens. 
Na een korte discussie wordt aanbevolen om deze datum te annuleren vanwege verwachte geringe 
opkomst door het zomerreces en de overvolle agenda’s. 
 
Geplande Regiopodia (vorig jaar reeds vastgelegd in de college- en  raadsagenda’s)  

Datum & tijd 2018  (uitnodiging & programma)  
24 september 2018 20.00 uur – 22.00 uur 14 september *1) 
26 november 2018 20.00 uur – 22.00 uur 16 november  
17 december 2018 20.00 uur – 22.00 uur  7 december  

*1) hier ook aandacht voor de inbreng vanuit G&V bij het MRA congres t.b.v. actualisatie van de MRA agenda. 
Het MRA congres vindt plaats op vrijdag 19 oktober 2018 (op een locatie hier in de regio) 
Acties 
Annuleren Regiopodium van 16 juli Actie: JJB  

 
9. Gesprekpunten volgende vergadering  

Inhoud 
-Rapporten met aanbevelingen Rekenkamercommissies GM en H’sum  
-Afstemming en terugkoppeling raden over de concrete rolinvuling van de Regioambassadeurs 
-Analyse coalitieakkoorden op de regionaal verbindende thema’s  
Acties 
-De analyse van de coalitieakkoorden als onderlegger van verbindende thema’s Actie: Hans   
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10. Rondvraag  

Er is een groepsfoto gemaakt met de namen en de emails.  
De twitteradressen worden nog verzameld. 
 
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/regioambassadeurs/ 
 
Marije Mansfeld: geeft aan dat bij vragen over publicaties vanuit de Regio of  nader informatie over 
geruchten die de ronde altijd contact met haar kan worden opgenomen  
 
m.mansfeld@regiogv.nl 
 
Verhindering voor de volgende vergadering van: Sorrel Hidding-Davey 
 
 

 
Presentatie Hans Uneken:  
 

 
 

  
 

  
 

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/regioambassadeurs/
m.mansfeld@regiogv.nl
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