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AGENDA

Overleg Regioambassadeurs 1 november 2018 
 

Algemeen 
Vergadertijd: Van 18.00 tot 19.30 
Locatie: Regiokantoor 
Zaal: Heidezaal 
Contactpersoon: Jaap Jan Bakker  
E-mail: j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk: 18.0009363 

 
Agenda 

Punt Onderwerp Doel Wie Tijd Bijlage 
1. Opening en mededelingen  

cursus aanbod : 
Is het een idee dat we deze workshop vanuit de regio 
aan raden aanbieden? (Bianca)  
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/grip-op-
regionale-samenwerking-20 
 
Ter verzending naar de collega-raadsleden: (Bianca) 
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/2
0181022-verslag-en-fotokrant-mra-congres-2018 

 
Uitnodiging voor gesprek over legitimatie effectiviteit 
bestuurlijke samenwerking i.h.k.v. de WGR 

 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/10/181030-
Uitnodigingsbrief-gesprek-Gooi-en-Vechtstreek.pdf 

 
Maandbericht MRA  

 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/10/Maandelijks-MRA-Raads-
en-Statenleden-Bericht-editie-20.pdf 

 

Bespreken allen 18.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.0009505 

 

2. Vaststellen agenda 
 

Vaststellen   18.0009363 

3. Vaststellen verslag 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/09/Verslag-vergadering-
regioambassadeurs-6-september-2018-1.pdf 

 

Vaststellen   18.0007974 

4. Voorzitterschap 
 

Vaststellen    

5. Regionale samenwerkingsagenda 
Alle relevante documenten verzonden op 2 oktober 
naar de gemeenten staan op de website van de 

Regio: 
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/samenwerki
ng 
 

Bespreken    

6. Stand van zaken behandeling in de raden 
van de opdracht en de motie 
 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/09/Concretisering-opdracht-
regioambassadeurs-2018-2022-versie-11-
september.pdf 

 

Bespreken    
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https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/09/Motie-meer-regionale-
afstemming-in-de-regio-Gooi-en-Vechtstreek-versie-
11-september.pdf 

 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/09/Griffie-Essay-4-Raad-in-
regio-in-raad-1.pdf 

 
7. Voorbereiding Regiopodium van 26 

november 
Aangemeld zijn drie actuele tafels: 
•Wonen: de voorbereiding op de herziening van de 
model huisvestingsverordening 
•Onderwijs/Jeugd (verblijf) 
•Regionale energie en klimaat strategie 
 
Voorgesteld wordt om het Regiopodium op 17 
december om twee redenen te annuleren: 
1.Berichten komen bij mij binnen dat deze week vlak 
voor Kerst overvol is met kerstvieringen en -
uitvoeringen. 
2.De andere reden is dat deze datum te dicht is 

gepland op het Regiopodium van 26 november. 
 
Opbrengst Wild cards 
Opbrengst-Wild-Cards-nr.-18.0008459.pdf 

 
Analyse Wild Cards op beleidsthema 
https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2018/10/analyse-wildcards-op-
beleidsthema.pdf 

Bespreken    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.0008459 
 
 

18.0009397 
 

8. Planning en programmering 2019 
 
Regiocongres 2019: 
Na veel zoeken naar een nog beschikbare en een 
geschikte congreslocatie voor ca. 250 deelnemers  
en na het vergelijken van de raadsvergaderschema’s  
is als enige nog beschikbare datum en enige 
geschikte locatie gevonden en vastgelegd: 
5 februari in het Singer te Laren (Inloop vanaf 17.30 
uur). 

 
PLANNING 2019: 
REGIOPODIA 
Data Regiopodia 2019 (wisselend op de maandag 
v.a. 20.00 en de vrijdag v.a. 16.00 ) 
-vrijdag 26 april  ( o.a. P&C stukken en route) 
-maandag 13 mei ( Amendementenavond RSA/afstemming 

zienswijzen in de P&C) 
-vrijdag 21 juni 
-maandag 23 september 
-vrijdag 1 november 

WERKGROEP REGIOAMBASSADEURS 
Data overleg werkgroep Regioambassadeurs 2019 
(18.00 – 19.30 uur ) 
Donderdag 10 januari 
Donderdag 14 februari 
Donderdag  4 april 
Maandag 13 mei (voorbereiding amendementen) 
Donderdag 13 juni 
Donderdag 5 september 
Donderdag 3 oktober 

 

Vaststellen    

9. Rondvraag en signaleringsronde langs de 
velden 

Maak een 
keuze 
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