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Regiobestuur en portefeuillehoudersoverleg
Voor de werking van het portefeuillehoudersoverleg geldt het Reglement Portefeuillehoudersoverleg
als basis.
Regionale samenwerkingsagenda
Aan de gemeenteraden zal na het zomerreces een korter doorloopschema worden voorgelegd
waarin de mogelijkheid wordt geboden om in plaats van drie keer, twee keer de raden te doorlopen
om tot vaststelling te komen van de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022.
Reactie provinciale omgevingsvisie
De ter vergadering aangedragen aanpassingen zijn verwerkt in de concept reactie en aan de
colleges voorgelegd. De definitieve reactie van Gooi en Vechtstreek op de omgevingsvisie NH2050
is binnen de gestelde termijn ingediend bij de provincie.
Regionale omgevingsvisie
Er is geen eenduidig beeld of en in welke mate de gemeenten willen samenwerken bij de opstelling
van de omgevingsvisie. De portefeuillehouders zetten het gesprek hierover na de zomer voort.
Dynamisch mobiliteitsnetwerk
Vervoer is een belangrijke randvoorwaarde voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Om
voor hen participatie mogelijk te maken en te borgen, zullen de diverse vormen van vervoer die de
gemeenten nu uitvoeren (zoals de Wmo-taxi, leerlingenvervoer, dagbesteding vervoer, WSW vervoer)
veranderd en/of aangepast moeten worden. Daarbij kijken we onder meer naar factoren als de
verbinding met het OV en de eigen verantwoordelijkheid/eigen kracht van de aanvrager. Dit moet
leiden tot een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in de regio.
Regio neemt deel aan het proces van de provincie om te komen tot een nieuwe concessie voor het
streekvervoer. Deze concessie wordt over 2 jaar aanbesteed, maar de uitgangspunten daarvoor
worden dit jaar vastgesteld. De voorlopige uitkomsten van het ambtelijk overleg tussen gemeenten
en regio en de provincie worden gepresenteerd. Er wordt ook ingegaan op de verbinding met het
doelgroepenvervoer. De factsheet geeft achtergrond informatie over het OV en doelgroepenvervoer.
De portefeuillehouders ondersteunen de gepresenteerde richting van het project dynamisch
mobiliteitsnetwerk. De samenwerking met de provincie wordt verder verkend. In het
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portefeuillehoudersoverleg d.d. 27 september 2018 bespreken de portefeuillehouders de mogelijke
bestuurlijke samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Holland.
GAD meter
Jaarlijks verschijnt de GAD meter, een overzicht van alle ingezamelde afval- en grondstoffen in regio
Gooi en Vechtstreek. De Blik op de GAD gaat nader in op de prestaties van de uitrol van VANG. De
portefeuillehouders spreken af om de raden na dit overleg gelijktijdig te informeren over de GAD
meter.
Floriade
Er wordt ingestemd met het voorstel om niet in te zetten op een regionale inzending op het Floriade
terrein. Het onderzoek van Ecorys geeft voldoende onderbouwing dat het van meerwaarde is om het
toeristisch-recreatieve aanbod in Gooi en Vechtstreek te versterken. In 2018 en 2019 worden
concrete voorstellen voorbereid hoe recreatie en toerisme duurzaam kan worden versterkt, al dan
niet in relatie tot de Floriade. Hierbij worden de raden betrokken.
De Regio bereidt een informatiebrief voor gemeenten voor om de afspraken toe te lichten.
Toerisme Gooi en Vecht
In oktober 2017 hebben de portefeuillehouders Cultuur & Recreatie het verzoek gedaan aan Regio
Gooi en Vechtstreek en Toerisme Gooi en Vecht om te komen tot een voorstel voor de
doorontwikkeling tot een regionale marketingactiviteiten. Het behandelde voorstel heeft betrekking
op het organisatorische aspecten.
De portefeuillehouders Cultuur & Recreatie, in deze de deelnemersraad, stemmen in met beide
voorstellen:
Het bestuur van de stichting iTRovator en het bestuur van de stichting Regionaal Bureau Toerisme
verzoeken om:
a. stichting iTRovator te ontbinden;
b. de activiteiten, passiva en activa van de stichting iTRovator over te dragen aan de stichting
Regionaal Bureau Toerisme;
c. de naam van stichting Regionaal Bureau Toerisme te wijzigen in stichting Toerisme Gooi en
Vecht;
d. een bestuursstructuur op te zetten bestaande uit een bestuur met tenminste drie leden en een
deelnemersraad met daarin de vertegenwoordigers van de bijdragende gemeenten en andere
publieke lichamen die in belangrijke mate financieel bijdragen aan de stichting;
e. de organisatie van Toerisme Gooi en Vecht in 2018 en 2019 in samenwerking met Regio Gooi
en Vechtstreek flexibel in te richten tot het moment dat de gemeenten een besluit hebben
genomen over de structurele inbedding van de stichting en de taken van Toerisme Gooi en
Vecht
De gemeentelijke sturing en financiering vanaf 1 januari 2019 via Regio Gooi en Vechtstreek laten
verlopen met daarbij de volgende aanvullende afspraken:
a. uiterlijk 1 december 2018 stelt het bestuur van de Regio op advies van de deelnemersraad de
opdrachtverlening aan stichting Toerisme Gooi en Vecht 2019 vast;
b. uiterlijk 1 juni 2019 ligt een voorstel voor gemeenten ten aanzien van de structurele inbedding
en financiering van stichting Toerisme Gooi en Vecht.
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