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VERSLAG 

Overleg Regioambassadeurs 6 september 2018 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Regioambassadeurs (zie lijst)  

aap Jan Bakker (secretaris JJ), Hans Uneken (manager sturing HU  
Afwezig Zie namen 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0007974 

 
Regioambassadeurs Naam Twitter  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 @markmarshall10  m.marshall@raadgooisemeren.nl 

HILVERSUM Frits Vogel VVD   fritsvogel@vvdhilversum.nl 

 Bianca Verweij SP @BIANCAVERWEIJ  bluebear@live.nl 

HUIZEN Margot Leeuwin PvdA @moleeuwin  m.leeuwin.pvda@huizen.nl 

 Karin Rienstra Groen Links @KarinRienstra  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 @DeLokalePartij_  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 Ineke Breet (voorzitter van deze bijeenkomst). 
Bericht van verhindering van Frits Vogel, Laura van Dalen, Bert Zeeman, Sorrel Hidding  
Acties 
 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Bianca vraagt in vervolg als vast punt op de agenda de signaleringsfunctie van de 
regioambassadeurs invulling te geven. 
Acties 
Als vast punt het “Rondje langs de velden” in de agenda op te nemen Actie JJ 

 
3. Vaststelling verslag 28 juni 2018 

Inhoud 
Conform vastgesteld. Acties zijn gerealiseerd en uitgezet.  

Acties 
 

 
4. Voorzitterschap 

Inhoud 
Er hebben zich drie kandidaten bij de secretaris gemeld: Frits Vogel, Allette Zandbergen en Ineke 
Breet. Ingestemd is met het voorstel om het agendapunt aan te houden tot volgende vergadering 
als alle kandidaten aanwezig zijn. 
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De secretaris geeft mee om bij het voorzitterschap ook de vervanging te regelen. 
Op de vraag van Eric Hurink hoe dit vorige periode was geregeld, is het antwoord dat Jan Kastje uit 
Hilversum als initiator regelmatig werd herbevestigd om als voorzitter op te treden. (Frits Vogel zat 
de werkgroep voor bij zijn afwezigheid).  
Acties 
Volgende vergadering agenderen: Actie JJ  

 
5. Regionale samenwerkingsagenda  

Inhoud 
Ontwerpraadsvoorstel en presentatie van HU zijn mee- en vorige week nagezonden. 
Het ontwerp-raadsvoorstel en de presentatie hebben nog een 0-status; de ambtelijke geledingen en 
portefeuillehouders spreken daar voor het eerst met elkaar nog over in de eerstvolgende 
vergaderingen van eind september. Ingegaan wordt op de actualisering van de RSA.  
De voortgangsrapportage 2018 geeft aan hoever we met de verschillende onderdelen zijn 
gevorderd. Naast het aanscherpen van de speerpunten is ook mogelijk om items toe te voegen. 
Gelet op de ervaring vorige periode wordt gemeenteraden gevraagd om de raadsambities te 
adresseren in de programma’s. Op pagina 3 van het raadsvoorstel is het overzicht van de verdeling 
van de RSA speerpunten over de programma’s. Die indeling vloeit voort uit de ambtelijke en 
bestuurlijke structuur waarin door de gemeenten regionaal wordt samengewerkt. 
HU presenteert op welke wijze binnenkort de kengetallen die bekend zijn worden ontsloten; dit is de 
zogenoemde ‘Staat van de regio’.  
Uit de coalitieakkoorden die op elkaar zijn gelegd blijkt een omvangrijk pakket opgaven die 
vergelijkbaar zijn. Een deel van die opgaven is lokaal (in wijken en in kernen) te organiseren (in 
nabijheid) een ander groot deel van de opgaven in de akkoorden is (boven)regionaal. 
Versterking betrokkenheid van de gemeenteraden, de legitimiteit en de RSA worden regelmatig in de 
akkoorden aangehaald. 
 

Opmerkingen/aanbevelingen vanuit de werkgroep:  

-Voor nieuwe raadsleden is naast de inhoud ook de vorm van samenwerken en netwerken in de 
(boven)regionale context vaak nog moeilijk te volgen. De samenhang tussen de regionale 
samenwerking in RGV-verband en het in RGV verband samen optrekken in de netwerksamenwerking 
in MRA verband vraagt uitleg. In de perceptie van veel nieuwe raadsleden lijkt het in eerste instantie 
dubbel werk. Het omgekeerde is echter waar. Door zowel ambtelijk als bestuurlijk gezamenlijk 
(boven)regionaal tevens in het netwerk MRA deel te nemen, worden de schaarse middelen, de 
ervaring en de expertise voor alle gemeenten zo efficiënt mogelijk ingezet en wordt dus dubbel werk 
voorkomen. 
 
-Er ligt een breed pakket aan regionale opgaven, waarbij volgens enkele regioambassadeurs de 
behoefte bij de gemeenteraden zal ontstaan om de colleges en de portefeuillehouders in de pre-
advisering te vragen om een vorm van prioritering mee te geven.  
 
-Bij de planning is ook van belang enkele regionale bijeenkomsten/Regiopodia op te nemen die 
bijdragen aan de uitwisseling van uitkomsten van de voorbereiding in de verschillende 
gemeenteraden. 
 
HU geeft aan dat principieel in de aanpak is dat de portefeuillehouders aan de voorkant van dit 
politieke proces niet sturen. De raad kan daarbij beroep doen op de beschikbare regionale kennis en 
informatie en van bv de cijfers in ‘Staat van de regio’.  
De voortgangsrapportage RSA 2018 geeft concreet weer waar bij de uitvoering van de RSA aan 
gewerkt wordt.  
Na actualisering en inbreng van speerpunten (het ‘WAT’) wordt door de portefeuillehouders een 
ontwerp RSA opgesteld die begin 2019 wordt voorgelegd aan de raden;  
 
De secretaris geeft aan dat in fase van vaststelling van de eerste RSA een ‘amendementenmiddag’ 
werd gepland, waarin door de regioambassadeurs - op basis van uitkomst van behandeling van het 
ontwerp - tekstueel over aanpassingsvoorstellen is afgestemd. Die amendementen werden bij de 
besluitvorming in de fase van definitieve vaststelling meegenomen.  
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Acties 
Actie HU: bij het proces RSA enkele data (Regiopodia) inplannen voor de regionale afstemming 
tussen de gemeenteraden, zodat uitwisseling van de tussentijdse uitkomsten kan plaatsvinden .  
 
Allen: Aandacht in het proces voor de nieuwe raadsleden om hen voldoende inhoudelijk aan te laten 
sluiten. Ook de wijze waarop wordt samengewerkt en expertise wordt gedeeld zowel regionaal als 
bovenregionaal (MRA) vraagt uitleg. Ondersteuning kan hierbij door de Regio worden geleverd. 
Regiopodia kunnen hiervoor worden ingezet etc.  
 

 
6. Opdracht regioambassadeurs 

Inhoud 
De elevatorpitch paragraaf 3 laat zien dat bij de invulling van de rol van regioambassadeurs op de 
loer ligt de rolverwisseling met de verantwoordelijk portefeuillehouder. 
De portefeuillehouder is het primair aanspreekpunt en de ‘verbindingsofficier’ van en naar de Regio. 
De regioambassadeurs vervullen de rol van ‘het oliemannetje’: zij zijn signalerend in de raad, richting 
de portefeuillehouder en richting de Regio. De Regioambassadeurs hebben oog voor de kwaliteit 
van informatievoorziening en de stroomlijning van de processen zowel lokaal als regionaal.  
(Paragraaf 3 met de elevatorpitch kan vervallen.) 
Een enkel voorbeeld uit de praktijk verduidelijkt wat met enkele onderdelen van de opdracht precies 
bedoeld wordt.  
Zo blijkt als voorbeeld uit het overleg dat gemeenteraden in meer of mindere mate de 
consequenties van de invoering van de Omgevingswet eigen maken. Het tempo en de aanpak in de 
verschillende gemeenten loopt momenteel ver uiteen. Bij de kennis- en ervaringsoverdracht kan veel 
meer als raden gezamenlijk worden opgetrokken. Een gedeeld belang ligt bij de afstemming van de 
visie op de toekomstige ontwikkeling van onze omgeving.  
Acties 
Definitieve versie wordt dinsdag 11 september a.s. aangeboden. Actie: JJ  

 
7. Regiopodium 24 september  

Inhoud 
Er is verzoek gedaan om de Regiopodia op andere dagen te gaan plannen; bijvoorbeeld op de 
vrijdagmiddag. Alle overige dagen van de werkweek zijn in de regio volgepland. De vrijdagmiddag 
wordt echter ook vaak als een lastig moment aangeduid.  
Desgevraagd wordt in het overleg van regioambassadeurs niet voldoende breed de noodzaak 
gezien om de geplande data en dag aan te passen. De opkomst blijkt op de maandagavond tot nu 
toe algemeen goed.  
Het programma voor 24 september moet nader vormgegeven worden. De Regioambassadeurs 
hebben daarbij een regierol. Voorstel is om met enkele Regioambassadeurs het programma in 
elkaar te zetten.  
 
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 
In klein comité wordt de voorbereiding van het programma voor 24 september opgepakt. 
Onderdeel zal zijn een presentatie van de regioambassadeurs.  
Verder zal aandacht zijn voor de RSA de MRA.  
Actie: Bianca, Christien, Sean(?) Jaap Jan pakken dit maandag 10 september om 12.00 uur op. 
 

 
 



Pagina 4 van 4 

8. Planning en programmering 
Inhoud 
Motie:  
De ontwerp-motie heeft als doel om komende zittingsperiode 2018-2022 een tweetal 
vergaderweken in de P&C voor alle gemeenteraden te synchroniseren, zodat bv zienswijzen beter 
kunnen worden afgestemd. Daarnaast eenmaal per jaar - begin februari - een Regiocongres te 
organiseren waarvoor alle gemeenteraden worden uitgenodigd om op regionale thema’s met elkaar 
uit te wisselen en de gelegenheid te hebben om het regionale debat te voeren. 
De regioambassadeurs ontvangen uiterlijk dinsdag 11 september de eindversie om in te brengen bij 
de gemeenteraden.  
 
De finetuning van de motie vindt plaats op maandag 10 september om 12.00 uur. (Actie JJ ) 
Debby de Heus (griffier Wijdemeren) wordt hierbij uitgenodigd. 
 
Agenda: 
13 sept  9.30 werkbezoek raad van Almere kennismaking raadsleden uit G&V Raadhuis Hilversum  
24 sept 20.00 – 22.00 uur Regiopodium (Regiokantoor) 
19 okt MRA Congres (Gooiland) 
2 november (middag) Geopark cursus waarden van de Gooi en Vechtstreek (Regiokantoor) 
1 nov 18.00 werkgroep Regioambassadeurs (Regiokantoor) 
15 nov 11.00 gesprek Regioambassadeurs met het algemeen bestuur (Regiokantoor) 
29 nov 18.00 werkgroep Regioambassadeurs (Regiokantoor) 
  
Acties 

 
9. Rondvraag en de signaleringspunten vanuit de velden  

Bianca:  
-Er is een individuele brief van een wethouder uit Haarlem aan zijn raad gaan circuleren over het 
bestuurlijke proces bij de gezamenlijke inkoop door 24 gemeenten van de diensten van de 
gecertificeerde instellingen (GI’s).  
-Op 16 oktober is een bijeenkomst voor raden van de Veiligheidsregio. De bijeenkomst is meermalen 
verzet vanwege te geringe opkomst, graag die bijeenkomst bijwonen.    
 

 
Vervolgdata 2018 bijeenkomsten werkgroep Regioambassadeurs: 

Datum & tijd 2018 (aanlevering/verzending agenda & stukken)  

13 september 9.30 – 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 

 


