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VERSLAG 

Overleg algemeen en dagelijks bestuur gecombineerd 13 september 2018 
 

Algemeen 

Aanwezig P.I. Broertjes (voorzitter); J.J. Bakker (secretaris) A. Luijten; A. Heijstee; G. Rebel; 
L. Boersen; K. van Hunnik; J.J. de Kloet; W. Jaeger; S. Lankreijer;  
I. Meuwese (algemeen directeur); H. Uneken (strategisch manager);  
S. von dem Borne (concerncontroller); M. Mansfeld (strategisch communicatie 
regisseur).  

Afwezig geen 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0008220 

 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
1- 22 november 15.00 tot 21.00 uur Heidemiddag regiobestuur; het programma is in voorbereiding. 
2- Stand van zaken aanbesteding leerlingenvervoer: De continuïteit is gewaarborgd en de 
constructie daarvoor is door de rechter gehonoreerd. Het Kort Geding werd met positief resultaat 
doorlopen. Inmiddels is een tweede Kort Geding aangespannen door een andere leverancier; 
daarover wordt binnenkort het resultaat verwacht. 
3-Aanbesteding (GI’s) 25 samenwerkende gemeenten in Noord-Holland hebben de  
gecertificeerde instellingen in de Jeugdzorg (GI’s) gezamenlijk in de vorm van Open House 
aanbesteed. Enkele GI’s blijken niet bereid om in te schrijven. Op korte termijn is bestuurlijk overleg.     
4- Vastgoedontwikkeling: de ontwikkeling van het overslagstation Crailoo GAD te Hilversum is 
besproken. Op 18 oktober komt dit punt terug op de agenda van het algemeen bestuur.  
5- Regioambassadeurs: op 28 juni en op 6 september zijn de regioambassadeurs bij elkaar geweest. 
De bestaande opdracht is aangescherpt. Naast de Regio in de raad wordt ingezet om de raad meer 
in de regio te krijgen. In een afgestemde motie wordt voorgesteld om drie perioden in het jaar gelijk 
te trekken zodat zienswijzen en amendementen tussen de raden beter zijn af te stemmen. Een 
derde moment is een jaarlijks in februari te organiseren Regiocongres voor de voltallige raden. 
6- VNG congres 2018: wens tijdens vorige congres bleek om bij het eerstvolgende VNG congres 
gezamenlijk in een bus af te reizen. De praktische invulling wordt afgestemd met de 
gemeentesecretarissen. 
7- Meningococcen voorbereidingen zijn gestart voor een inentingscampagne vanaf begin oktober.       

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Bespreken bij actualiteiten:  
-Ondersteuning Metropoolorkest 
-Prestatieafspraken wonen 
-G&E archief   

 
3. Vaststellen verslag van 12 juli 

Inhoud 
Bij de besluitvorming over de instelling van de adviescommissie met burgemeesters werd uitgegaan 
van een evaluatie over 1 jaar.  
Acties 
Toegevoegd aan het verslag  
Besluit 
Conform ontwerp nr. 18.0006320 met de hierboven weergegeven aanvulling.   

 
4. Ontwikkeling van een dynamisch mobiliteitsnetwerk in G&V 

Inhoud 
Presentatie door Jordy van Slooten. De complexiteit van de huidige systeem en de verschillende 
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betrokken overheden en geldstromen zijn in beeld. Voor de OV gebruiker is de snelheid van de 
verbinding en zo min mogelijk oponthoud (door beperking van het aantal haltes) belangrijk.  
Uit de analyse komt een efficiënt regionaal OV knooppuntennetwerk (15 minuten bereikbaar vanaf 
huis) naar boven met een goed geregeld voortransport. Het voortransport zet in op maatwerk 
(doelgroepen),  op gemak, (E-)busje, (E-)fiets, de inzet van digitale hulpmiddelen (OV-app) en goede 
voorzieningen bij de knooppunten zoals toereikende wacht, parkeer- stallingsruimte, OV-fietsen etc.    
     
Door mw. Heijstee waardering uitgesproken voor de integrale benadering. Het fysiek en sociaal 
domein worden op terrein van mobiliteit op unieke wijze bij elkaar gebracht met kans op synergie. 
Spreekster verzoekt bij de uitwerking voldoende aandacht te behouden voor de kwetsbare groepen. 
 
De heer De Kloet vraagt in het systeem ook expliciet mee te nemen de ruimte voor particulier 
initiatief van burgers en van bedrijven, zoals in Loosdrecht. Er zijn meer financieringsbronnen aan te 
boren zoals de toeristenbelasting. Het is zinvol om in het proces de meer of minder uitgewerkte 
plannen, ideeën en de wensen die er lokaal zijn op te halen uit het veld (participatie).  
 
De heer Lankreijer geeft aan dat particulier initiatief in de OV sector formele beperkingen kent.  
Het mag niet concurreren met de OV-verbindingen waarvoor door de vervoersautoriteit concessies 
zijn gegeven. Voor gedeelten in het gebied waar de OV bedrijven niet willen/kunnen voorzien, kan 
ruimte worden gegeven voor particulier initiatief. 
 
Mevrouw Boersen vraagt aandacht voor de buslijn naar de Uithof die vorig jaar als experiment is 
beëindigd. De reistijd voor studenten en de inwoners die werkzaam zijn in de Uithof is daardoor 
weer veel langer geworden. Opvallend detail is dat de OV-studentenkaarten niet meetellen voor het 
rendement van een buslijn. Er zijn bij de opheffing veel verontwaardigde reacties ontvangen. 
Spreekster doet de aanbeveling om gezamenlijk die buslijn nieuw leven in te blazen.   
 
De heer Van Slooten geeft aan dat pas in 2021 de nieuwe concessies ingaan. 
 
De heer Meuwese meldt in dit verband een recent contact met Amersfoort over het samen 
bestuurlijk optrekken rond de verbindingen.  
 
De heer Jaeger geeft aan dat het (her)starten van een nieuwe lijn altijd enige tijd vraagt om de 
meerwaarde aan te tonen. Om het resultaat te kunnen betrekken bij de nieuwe concessie is 
belangrijk de pilot snel te starten.      
Acties 
 Onderzoek naar mogelijkheden tot herstel van de directe buslijn naar de Uithof        
Besluit 
 

 
5. Bestemming resultaat 2017 

Inhoud  
Voorstellen nrs. 18.0007455; 18.0003271; 18.0005832; 18.0005762.  
Besproken is het aangepaste besluit bestemming 2017 en de ontwerpreactie richting de 
gemeenteraden.  
Uitdrukkelijk voorbehoud wordt ingebracht door de gemeente Huizen.  
De gemeente Huizen kan zich niet vinden in de eenmalige aanwending van € 250.000 uit het 
resultaat 2017 voor de door de gemeenten gewenste aanpassing van de organisatie en de 
verdergaande digitalisering van werkprocessen van J&G.      
Acties 
Verzending van de reactie op zienswijzen aan de gemeenteraden nr. 18.0005762 
Besluit 
Er wordt in meerderheid besloten conform het besluit bestemming resultaat 2017 nr. 18.0005832. 
De reactie op de zienswijzen nr. 18.0005762 is vastgesteld en wordt rechtstreeks verzonden aan de 
gemeenteraden.  
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6. Regionale samenwerkingsagenda 

Inhoud 
De heer Uneken geeft aan dat het voortgangsrapport van feitelijk aard is. Het stuk is ook gelezen 
door enkele Regioambassadeurs. Het werd door hen als toereikend aangemerkt als onderlegger bij 
de actualisering van de RSA.   
Het ontwerpraadsvoorstel met het proces ligt ter behandeling en ter vaststelling voor bij de 
portefeuillehoudersoverleggen van 20 en 27 september. Bij de portefeuillehouders ligt volgens de 
GR het initiatief.  
De eerste stap hierin is om het raadsvoorstel met het proces en het voortgangsverslag met een link 
naar de regionale kengetallen (Staat van de regio) door te geleiden naar de gemeenteraden om de 
actualiteit op te halen. Dit zal plaatsvinden in de vorm van het opvragen van de zienswijze van de 
raad.  
De heer Jaeger verzoekt de financiële paragraaf ook per project weer te geven, zodat inzichtelijk is 
welke financiële kaders per onderdeel zijn meegegeven. Het is nu te globaal.     
Acties 
Aanvulling financiële paragraaf de financiële kaders per project. 
Besluit 
De voortgangsstukken zijn besproken  nr. 18.0007445 en nr. 18.0007406 

 
7. Portefeuillehoudersoverleg: 

Inhoud 
Werkwijze is dat de resumes daags na de vergadering - na het akkoord van de voorzitter - direct  
doorgaan naar de raden, in afschrift aan de colleges.    
Naar voren komt dat portefeuillehouders behoefte hebben om ook tussentijds informeel in een vrije 
gedachtewisseling met elkaar te spreken voor een inhoudelijke verdiepingsslag voorafgaande aan 
de oordeelvorming en de besluitvorming.  
 
De secretaris geeft aan dat de mogelijkheid tot informeel overleg altijd bestaat met de nadrukkelijke 
kanttekening dat dit geen afbreuk doet aan de transparantie van het tot stand komen van afspraken 
in het portefeuillehoudersoverleg. De ervaring uit vorige zittingsperiode leert dat wethouders soms 
tot ongenoegen van gemeenteraden verwezen naar regionale afspraken die tot stand gekomen 
waren in besloten vergaderingen van zogenoemde stuurgroepen.            
Acties 
De bestuurssecretaris verzendt de resumes naar de griffies en in afschrift naar de colleges 
Besluit 
De procedure is besproken. 

 
8. Op de rol: 

Inhoud 
-De MRA stukken liggen momenteel voor bij de raden. Er komen vanuit diverse raden aanvullingen 
en commentaren. De Regio bundelt de reacties. Het streven is om voor 10 oktober één regionaal 
afgestemde reactie met de ingebrachte aanvullingen gereed te hebben,    
-Op 24 september is er een Regiopodium met onder meer een MRA tafel. Daarnaast is er een tafel 
over de transitie Jeugd en over de plannen voor de arbeidsmarktbewerking.  
Verzoek van de Regioambassadeurs is om als regionaal bestuurlijk trekkers het gezicht te laten zien 
en als bestuurlijk aanspreekpunt aanwezig te zijn tijdens de Regiopodia. 
-MRA congres is op 19 oktober in Gooiland.   
Acties 
Verzameling en bundeling van opmerkingen vanuit de raden over het MRA werkplan.  
Besluit 
Kennisgenomen is van de punten die op de rol staan   

 
9. Ter kennisneming 

Inhoud 
-Informatiebrief GAD en privacy  nr. 18.0007468 De heer Rebel ziet graag dat er aandacht is voor de 
communicatie rondom privacy GAD naar de inwoners toe.  
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- MRA maandbericht  
-Aanmelding Regiodeal Media Valley 
Acties 
-Informatiebrief GAD gaat direct naar de griffies en in c.c naar de colleges. Aandacht in de 
communicatie richting de inwoners rondom privacy.  
-Later dit jaar wordt bekend of de aanmelding voor de Regiodeal wat heeft opgeleverd.    
Besluit 
Kennisgenomen is van de stukken   

 
10. Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 
-Eigen inzet en ondersteuning Metropoolorkest 
-Prestatieafspraken wonen 
-G&E archief  
De heer Jaeger geeft een toelichting op de ontwikkelingen bij het Metropoolorkest. 
Op tafel ligt een eerste uitwerking van de tegenprestatie die het Metropoolorkest zou kunnen 
leveren bij een bijdrage vanuit de regio. Concretisering volgt in een uitgewerkt plan.  
Voor de 2 jaar overbruggingsperiode is 1 mln aan middelen nodig. De Minister is bereid hiervoor  
€ 750.000 beschikbaar te stellen. De gemeente Hilversum is bereid om zich voor het overige 
gedeelte garant te stellen. Vraag is of aankomende dinsdag ook de steun kan worden aangehaald 
vanuit de gehele regio.           
De heer De Kloet mist de connectie met de regio. De inzet in de regio, zoals opgenomen in de 
uitwerking, is mager. Er is daarnaast geen beeld welke efficiencymaatregelen het orkest zelf neemt. 
De heer Jaeger geeft aan dat na diverse bezuinigingsrondes de rek er inmiddels wel uit is.  
 
Na een korte discussieronde  wordt aanbevolen om het onderwerp te agenderen in het 
portefeuillehoudersoverleg CERT.  Het Metropoolorkest zou meer blijk kunnen geven daadwerkelijk 
het voornemen te hebben om met uitvoeringen of met een culturele impuls op een ander wijze naar 
de gemeenten toe te komen. Het is voor gemeenten nu moeilijk om het belang van het 
Metropoolorkest voor de eigen gemeente te definiëren.        
  
Gesignaleerd wordt dat door gemeenten en corporaties lokale prestatieafspraken tot stand 
gebracht worden.  Mevrouw Boersen benadrukt het belang om regionaal de prestatieafspraken met 
elkaar af te stemmen. De heer Jaeger ondersteunt die afstemmingsnoodzaak, omdat hij waarneemt 
dat in deze regio door de woningcorporaties, al jaren achtereen, buitenproportioneel woningen uit de 
voorraad worden verkocht en te weinig wordt geïnvesteerd in nieuwbouw voor de sociale 
huursector.    
 
G&E archief van ca. 500 m1 wordt op termijn opgeheven en dreigt te worden vernietigd als er geen 
oplossing komt. De heer Jaeger geeft aan dat er momenteel geen ruimte is voor dit omvangrijke 
archief. De Koninklijke Bibliotheek houdt zich desgevraagd niet bezig met opslag van streekedities.  
Het G&E archief is cultuurhistorisch voor deze streek van betekenis.  Spreker vraagt hiervoor 
aandacht om als gemeenten mee te denken over mogelijke creatieve oplossingen.    
 
Acties 
Agenderen Metropoolorkest bij pfho CERT. 
Agenderen bij pfho Wonen afstemming lokale prestatieafspraken. 
Aandacht meedenken over creatieve oplossingen voor het G&E archief.  

 
 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 18 oktober 2018 
 
secretaris,  voorzitter,  
 
 
 
J.J. Bakker  P.I. Broertjes  


