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VERSLAG 

Overleg dagelijks bestuur 15 november 2018 
 

Algemeen 

Aanwezig P.I. Broertjes (voorzitter); J.J. Bakker (secretaris) A. Luijten (DB lid); A. Heijstee 
(DB lid); G. Rebel (DB Lid); S. Lankreijer AB lid; I. Meuwese (algemeen directeur); 
S. von dem Borne (concerncontroller), D. Walkot (manager GAD) . 

Afwezig - 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0010100 

 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
Op 22 november is de ‘heidedag AB’. De inloop is vanaf 14.30 uur, het programma is eerder 
uitgedeeld aan begin van de AB vergadering van 18 oktober en wordt deze week ook digitaal 
toegezonden.  
-Generatiepact voor de medewerkers: De ARH (Rechtspositie Hilversum) wordt niet gevolgd. In het 
GO is dit punt recent aan de orde gekomen. Het CMT/het dagelijks bestuur hebben in afstemming 
met het GO eerder afgesproken om maatwerk te bieden. Door het GO is gevraagd om de procedure 
die gevolgd wordt bij een verzoek tot maatwerk formeel vast te leggen. 
Acties 
Programma van 22 november met een bijlage gaat digitaal uit naar de AB leden. 
De procedure aanvraag voor maatwerk bij oudere medewerkers wordt ontwikkeld en voorgelegd.  
Besluit 
nvt 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
De agenda van 15 november nr. 18.0009525  
Acties 
nvt 
Besluit 
Conform 

 
3. Ontwerpverslag AB/DB van 18 oktober 

Inhoud 
Het ontwerp verslag AB/DB van 18 oktober nr. 18.0009072 is meegezonden.  
Van de zijde van Wijdemeren wordt in het verslag niet aangetroffen het standpunt dat voorafgaand 
aan de verwerving van de grond Crailoo Overslagstation GAD te Hilversum eerst de betrokken 
portefeulllehouders en de raad gehoord worden.  
Mw Heijstee informeert waarom het Regiocongres niet begin maart is gepland. 
De secretaris meldt dat in maart uiteindelijk geen datum beschikbaar bleek buiten de reeds 
geplande data van de vergaderingen van de gemeenten. Op de vrijdagen in de weekends zijn 
congresruimten in deze regio volgeboekt. Daags na de AB vergadering is direct met de betrokken 
gemeente gecommuniceerd met de mededeling dat tot verbijstering de datum van 5 februari 
regionaal nog als enige datum beschikbaar is. In Weesp werd al eerder de datum van de 
raadsvergadering naar voren gehaald en in Huizen is nu ook een datum in januari gereserveerd.  
Acties 
Verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 13 december  
Besluit 
In dit stadium voor kennisgeving aangenomen. 
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4. Parafenbesluitenlijst 18 oktober tot 15 november 2018 
Inhoud 
De parafenbesluitenlijst nr. 18.0009517 is meegezonden. 
Acties 
De ondertekening heeft inmiddels plaatsgevonden van de overeenkomst van lening BNG. Het betreft 
de geldlening voor het Regiokantoor die door voldoende liquiditeit een jaar kon worden uitgesteld. 
Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
5. Aankoopdossier Crailoo GAD 

Inhoud  
De formele reactie van directie NS op het onderhandelingsresultaat is afgelopen weken uitgebleven. 
De directie NS blijkt de beslissing te hebben voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Er is door de 
voorzitter contact opgenomen met president-directeur van NS. NS blijkt op strategisch niveau 
terughoudend om het eigen terrein te verkopen. Er wordt een overleg gearrangeerd, zodat heel 
praktisch kan worden nagegaan of de ruimtebehoeften van beide organisaties op de lange termijn 
bij elkaar zijn te brengen. De erfpacht loopt nog even door tot 2025.  
Acties 
-Dossier wordt voorbereid met tijdschema en het totaaloverzicht van de kosten van voorbereiding; 
-De leden algemeen bestuur en de betrokken portefeuillehouders worden geïnformeerd; 
-Gesprek entameren met de Raad van Bestuur NS met zo mogelijk een bezoek op locatie.  
Besluit 
Bestuurlijk overleg entameren met Raad van Bestuur NS.  

 
6. Ontwerpbegrotingswijzingen 2019 

Inhoud 
18.0009234 Oplegger 
18.0009235 Ontwerp brief procedure zienswijze 
18.0008466 Begrotingswijziging 2019 nr. 1  
18.0009216 Begrotingswijziging 2019 nr. 2 
18.0009217 Begrotingswijziging 2019 nr. 3 
Door de gemeente Hilversum is kenbaar gemaakt dat voor begrotingswijziging 2019 nr. 3 van een 
zienswijzeprocedure kan worden afgezien (eenmalige bijdrage coördinator mensenhandel). 
Voor begrotingswijziging nr. 1 is een nadere toelichting opgenomen in de brief. De toelichting geeft 
inzicht in de voorgeschiedenis waarin Rijk, RIVM en de JGZ organisaties na landelijk onderzoek tot 
de conclusie kwamen dat er onvoldoende dekking in de bestaande vergoeding is opgenomen. Dit 
betreft de totale taakomvang van de coördinatie van het vaccinatieprogramma. Bij de regionale 
voorbereiding in de werkgroep Jeugd is gekozen voor handhaving van een taakgerichte wijze van 
financiering.  
De heer Lankreijer valt op dat er een bedrag van 24 mille J&G voor Eemnes is opgenomen in de 
begroting 2019. J&G is voor Eemnes in een andere regio belegd. (secr: Na de vergadering is 
uitgezocht en per email gecommuniceerd dat dit het RBL onderdeel van J&G, waaraan door Eemnes 
binnen deze regio wordt deelgenomen.) Voor het vaccinatieprogramma staat de begrotingswijziging 
voor Eemnes op 0. Meer algemeen wordt aandacht gevraagd voor de termijn voor het uitbrengen 
van een zienswijze door de gemeenteraden.  
Acties 
Aanbiedingsbrief nr. 18.0009235 aanpassen. 
De termijn van indienen van de zienswijze zo mogelijk verlengen.  
Besluit 
-Gelet op de reactie van Hilversum worden door het dagelijks bestuur twee begrotingswijzingen voor 
het uitbrengen van een zienswijze van de raden in procedure gebracht.  
-De aanbiedingsbrief wordt ook aangepast op de termijnen. Het pfho sociaal domein vergadert nog  
hierover op 29 november. De brief zal daardoor niet eerder uitgaan dan 30 november.  
De reactietermijn voor de gemeenteraden wordt om die reden een maand verlengd tot eind februari. 
De zienswijzen en de begrotingswijzigingen komen dan in het AB van 7 maart 2019 aan de orde. 
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7. Ontwerpcontroleprotocol 2019 ev 
Inhoud 
Oplegger nr. 18.0009602 
Voorstel nr. 17.0009657 
Verordening nr. 17.0009993 
De vorige versie is van het controleprotocol is nagelopen op actuele regelgeving en de 
verduidelijking van enkele begrippen.  
De heer Rebel verzoekt bij communicatie ook de portefeuillehouder financiën op te nemen.   
Acties 
Ter vaststelling te agenderen voor het AB op 13 december 2018 
De portefeuillehouder financiën in het communicatieschema opnemen 
Besluit 
Met inachtneming van de aanvulling is ingestemd met het ontwerp. 

 
8. Advies Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden Regio Gooi- en Vechtstreek  

Inhoud 
18.0009842 Oplegger 
18.0009843 Voorstel 
18.0009845 Beslissing op bezwaar kennisgeving aan bezwaarde   
18.0009844 Beslissing op bezwaar kennisgeving aan DAS 
18.0008531 Advies en verslag bezwarenadviescommissie 
18.0005347 Bezwaarschrift medewerker 
18.0006289 Bezwaarschrift DAS namens medewerker  
Naar aanleiding van het verslag van de bezwarenadviescommissie wordt aandacht gevraagd voor 
frequente beoordeling als signalen hiertoe aanleiding geven. Er vindt nog een check plaats van de 
motivering, waar momenteel slechts kortheidshalve wordt verwezen naar het advies van de 
bezwarenadviescommissie. De kern van het advies wordt in de tekst van de beslissing 
overgenomen  
Acties 
Namens het dagelijks bestuur wordt per brief aan DAS en betrokken medewerker kenbaar gemaakt 
dat het advies van de bezwarencommissie is gevolgd om het bezwaar tegen de schorsing 
ongegrond te verklaren. 
Besluit 
Het bezwaar tegen de schorsing is ongegrond, overeenkomstig het advies van de 
Bezwarenadviescommissie Personele aangelegenheden RGV.  

 
9. Actualiteiten en de rondvraag  

Inhoud 
Geen  
Acties 
 
Besluit 
 

 
Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 13 december 2018 
secretaris   voorzitter  
 
 
J.J. Bakker  P.I. Broertjes 


