
 

 

Pagina 1 van 4 

ONTWERP RAADSVOORSTEL 

Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 

Contactpersoon Hans Uneken 

E-mail h.uneken@regiogv.nl 

Kenmerk 18.0007792 

Datum 31 augustus 2018 

 

Voorstel 

1. Kennisnemen van de regionale samenwerkingsagenda 2015 - 2018, de voortgangsrapportage 

2018 en de staat van Gooi en Vechtstreek. 

2. Instemmen met het voornemen om de regionale samenwerkingsagenda 2015 - 2018 te 

actualiseren. 

3. Uiterlijk 1 februari 2019 in een zienswijze per programma aangeven welke speerpunten benoemd 

moeten worden in de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022. 

 

Aanleiding 

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in 

de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Negentig procent van de taken van de 

Regio Gooi en Vechtstreek zijn uitvoeringstaken. Van het ophalen van het huisvuil door de GAD tot het 

24/7 bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis. Tien procent van het 

takenpakket betreft ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten. Meestal 

onderwerpen die niet de uitvoeringsorganisatie betreffen, maar vormen van samenwerking die nodig 

zijn om het gebied en de samenleving te versterken. Zoals de energietransitie en de vormgeving van 

zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners.  

 

In 2015 pasten de gemeenten de gemeenschappelijke regeling aan. Toen is het instrument ‘regionale 

samenwerkingsagenda’ in de regeling opgenomen. De samenwerkingsagenda bevat speerpunten van 

regionale samenwerking tussen de gemeenten. Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode bereidt het 

portefeuillehoudersoverleg de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda voor. 

Gemeenten stellen de agenda lokaal vast. Nu de nieuwe raadsperiode is gestart, staan gemeenten 

voor de vraag hoe de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vorm te geven.  

 

Doel 

Gemeenteraden geven lokaal richting aan de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda 

2019 – 2022.  

 

Argumenten 

Voorstel 1 Kennisnemen 

De regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 is in het voorjaar van 2016 vastgesteld door de 

gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De Regio 

Gooi en Vechtstreek rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering op de speerpunten van 

de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Daarbij heeft de Regio de 

staat van Gooi en Vechtstreek gemaakt. De staat is een weergave van de voornaamste trends en 

ontwikkelingen, gebaseerd op informatie vanuit tal van databestanden en rapporten.  

 

 

 

mailto:h.uneken@regiogv.nl
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/RSA-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood_S_15.0007464_13.pdfhttps:/www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/RSA-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood_S_15.0007464_13.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/08/06-b-Concept-voortgangsrapportage-RSA-september-2018-nr.-18.0007406.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/08/06-b-Concept-voortgangsrapportage-RSA-september-2018-nr.-18.0007406.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-16848.html
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Voorstel 2 Actualiseren 

Omdat de speerpunten uit de huidige regionale samenwerkingsagenda nog actueel zijn, stellen het 

algemeen bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met 

de Regio-ambassadeurs voor de huidige samenwerkingsagenda in drie stappen te actualiseren. 

 

Stappen Door Resultaat Deadline 

1.A Richting geven Gemeenteraden Zienswijzen 1 februari 2019 

1.B Richting geven Regiocongres Zienswijzen februari 2019 

2.    Uitwerken Portefeuillehouders Ontwerp RSA 21 maart 2019 

3.A Bespreken Regiopodium Ontwerp RSA april 2019 

3.B Vaststellen Gemeenteraden RSA 2019 – 2022 1 juli 2019 

 

Eerst geven de gemeenteraden lokaal richting geven door middel van een zienswijze. In de zienswijze 

geven de gemeenteraden per programma aan welke speerpunten verwijderd, gewijzigd of toegevoegd 

moeten worden aan de regionale samenwerkingsagenda. In februari 2019 komen de gemeenteraden 

bijeen op het eerste regiocongres om met elkaar de verschillende zienswijzen te bespreken en te 

duiden. Vervolgens werken de portefeuillehouders de zienswijzen uit in een ontwerp 

samenwerkingsagenda. Die gaan de portefeuillehouders bespreken tijdens een regiopodium. Ambitie 

is om de regionale samenwerkingsagenda voor 1 juli 2019 vast te laten stellen door de 

gemeenteraden. 

 

Voorstel 3 Zienswijze 

Door nu zienswijze uit te brengen op de speerpunten die benoemd moeten worden in de 

samenwerkingsagenda ligt er straks een door gemeenteraden gedragen regionale 

samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Het portefeuillehoudersoverleg bundelt de zienswijzen, voorziet 

deze van een reactie en stelt op basis van de binnengekomen zienswijzen een ontwerp regionale 

samenwerkingsagenda op. Deze ontwerp agenda wordt in het voorjaar van 2019 ter vaststelling 

voorgelegd aan de gemeenteraden.  

 

Om verbinding te krijgen tussen de regionale samenwerkingsprogramma’s en de regionale 
samenwerkingsagenda vraagt het portefeuillehoudersoverleg om in de zienswijze per programma aan 

te geven welke speerpunten benoemd moeten worden in de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 

2022. De gemeenten werken op dit moment in negen programma’s samen: 
1. Bescherming en Opvang 

2. Cultuur en Recreatie 

3. Economie en Innovatie 

4. Gezondheid en Ondersteuning 

5. Jeugd en Onderwijs 

6. Milieu en Duurzaamheid 

7. Ruimte en Mobiliteit 

8. Werk en Inkomen 

9. Bouwen en Wonen 

 

In de tabel op de volgende pagina zijn de regionale samenwerkingsprogramma’s verbonden aan de 

speerpunten uit de samenwerkingsagenda 2015 – 2018. De speerpunten kunnen terug komen in 

meerdere programma’s, omdat de speerpunten bij de totstandkoming van samenwerkingsagenda 
2015 – 2018 niet gekoppeld waren aan de regionale samenwerkingsprogramma’s.   



Pagina 3 van 4 

Programma Speerpunten RSA 2015 – 2018 

1. Bescherming en opvang Gezamenlijke regie bij maatschappelijke en complexe zorg 

Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen 

2. Cultuur en recreatie Recreatie en toerisme 

Samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren 

Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit 

3. Economie en innovatie Economie en creatieve bedrijvigheid 

Circulaire economie 

Hoger onderwijs 

4. Gezondheid en ondersteuning Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen 

Gezonde en vitale regio 

Dierenwelzijn 

5. Jeugd en onderwijs Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden 

Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen 

Hoger onderwijs 

Gezamenlijke regie bij maatschappelijke en complexe zorg 

6. Milieu en duurzaamheid Circulaire economie 

Van afval naar grondstof 

Duurzame energie 

7. Ruimte en mobiliteit Behoud landschap 

Behoud groenblauwe kwaliteit 

Regionaal openbaar vervoer 

Regionale verkeersregie 

Doorsnijding door OV-infra 

A1 – A27 

Lightrail Almere - Utrecht 

8. Werk en inkomen Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden 

Inclusieve arbeidsmarkt 

9. Bouwen en wonen Gezamenlijke regie op sociale woningbouw 

Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders 

Hergebruik in plaats van nieuwbouw 

Economie en creatieve bedrijvigheid 

 

Kanttekeningen 

Voorstel 1 Kennisnemen 

De regionale samenwerkingsagenda is geen visie-document. Het is een praktische agenda van de 

gemeenteraden, waarin zij gezamenlijk vaststellen op welke speerpunten de gemeenten in een periode 

van vier jaar samenwerken.  

 

De voortgangsrapportage 2018 is een feitelijke weergave van de voortgang op de uitvoering van de 

regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het is geen evaluatie van het 

instrument regionale samenwerkingsagenda.  

 

De Staat van Gooi en Vechtstreek is een ambtelijke analyse van de voornaamste trends en 

ontwikkelingen binnen de programma’s. De staat is gemaakt om gemeenteraden te ondersteunen zelf 

focus aan te brengen in de speerpunten van regionale samenwerking.  
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Voorstel 2 Actualiseren 

Omdat de regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 nog recent (voorjaar 2016) is vastgesteld, 

wordt voorgesteld deze te actualiseren. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden in drie stappen 

willen komen tot een nieuwe regionale samenwerkingsagenda. De Regionale samenwerkingsagenda 

2015 – 2018 kwam tot stand in vijf stappen, waarbij de totstandkoming meer dan anderhalf jaar heeft 

geduurd.  

 

Voorstel 3 Zienswijze 

Door gemeenteraden in het najaar van 2018 een zienswijze uit te laten brengen op de speerpunten kan 

voortgang worden gemaakt in de totstandkoming van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda.  

 

Financiën 

De gemeenten hebben in de Regiobegroting structureel middelen beschikbaar gesteld voor de 

regionaal samenwerkingsagenda. Jaarlijks is er € 450.000,- budget vanuit de gemeenten beschikbaar 

voor de het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke projecten. Daarbij hebben de portefeuillehouders 

de eis gesteld dat elke euro vanuit het gemeentelijk budget, aangevuld met worden met een euro 

cofinanciering van derden (subsidies, private investeringen, etc.).  

 

Budget RSA 

Jaar Inkomsten Cofinanciering Totaal  

2019 450.000 450.000 900.000 

2020 450.000 450.000 900.000 

2021 450.000 450.000 900.000 

2022 450.000 450.000 900.000 

Totaal 1.800.000 1.800.000 3.600.000 

 

In hoeverre het geraamde budget toereikend is, hangt af van het gezamenlijke ambitieniveau. Daarbij 

is het goed om te stellen dat het geraamde budget beschikbaar is voor projecten en niet voor de 

uitvoering / realisatie (aanleg wegen, etc..). Op het moment dat er inzicht is in de gezamenlijke 

speerpunten die opgepakt worden in de nieuwe regionale samenwerkingsagenda, gaan de 

portefeuillehoudersoverleggen aan de slag met het opstellen van het uitvoeringsprogramma, inclusief 

bijbehorende financiële paragraaf. Indien hieruit blijkt dat bovenstaand financieel kader niet toereikend 

is om de gewenste opgaven en ambities te realiseren, dan wordt dit meegenomen in de ontwerp 

regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Zo worden de gemeenteraden in staat gesteld om ook 

op financieel terrein kaders te stellen en hierop toe te zien.  

 

Uitvoering 

Het portefeuillehoudersoverleg bereidt de regionale samenwerkingsagenda voor en coördineert de 

uitvoering. De Regio communiceert over de voortgang via www.regiogv.nl/gemeenteraden/.   

 

Bijlage(n) 

Bijlage C Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 

Bijlage D Voortgangsrapportage 2018 

Bijlage E Staat van Gooi en Vechtstreek (volgt) 

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/

