
24  

REGIOPODIUM # 
26 november  |  20.00-22.00 uur 

Regiokantoor | Burgemeester de Bordesstraat 80 | 1404 GZ Bussum 

Het Regiopodium is het platform voor raadsleden en bestuurders om uit te wisselen over regionale samenwerking. 
Het programma staat onder regie van de Regioambassadeurs. De volgende actuele thema’s worden u aangeboden. 
Via de links kunt u kennisnemen van de documenten:  

 
Herziening van de huisvestingsverordening 
De huidige huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek is geldig tot 1 juli 2019. In 2017 is de huidige regeling 
geëvalueerd en de ontwikkeling van de nieuwe voorstellen voor woonruimteverdeling in gang gezet. Gemeenten zijn 
gevraagd hun zienswijze te geven op de voorstellen . In het regiopodium worden de voorstellen toegelicht. 
Proces vernieuwing (model) huisvestingverordening   
bouwstenen huisvestingsverordening 

 
Samenwerkingsagenda onderwijs en gemeenten 
Afgelopen perode is met bestuurders, directeuren, teamleiders en beleidsadviseurs van onderwijs en gemeenten 
gesproken over samenwerkingthema’s toewerkend naar een samenwerkingsagenda onderwijs gemeenten. 
Aan de slag met thema's onderwijs en gemeenten 
 

Regionale energiestrategie 
Op 24 november 2017 werd tijdens de regionale Energieconferentie van 24 november de Regionale Energiestrategie 
–'Samen op Pad' ondertekend door regiogemeenten, netbeheerders, waterschap, woningcorporaties, 
energiecoöperaties, huurdersverenigingen en Regio Gooi en Vechtstreek. De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een 
energieneutrale regio. Alle in de regio benodigde energie wordt dan duurzaam opgewekt. We gaan in gesprek over de 
Regionale Energie Strategie  (RES) en het Programma Energietransitie 

 
Programma 

20:00 uur Opening  

Voorzitter Regioambassadeurs  
 

20:15 uur Aan de slag 
Tafel 1 Herziening van de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 
Tafel 2 Ontwikkeling van de samenwerkingsagenda onderwijs en gemeenten 
Tafel 3 Ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie 

 

21.45 uur            Netwerken en uitwisselen 
 
22:00 uur Einde   
 

Voor uw agenda  
Het Regiopodium van 17 december is vanwege de drukte in de week voor kerst geannnuleerd.  
 
Save the date  
Op 5 februari 2019 is het eerste Regiocongres in Singer Laren. Vanaf 17:30 zijn alle raadsleden en bestuursleden 
welkom om gezamenlijk focus aan te brengen in de regionale samenwerking 2019 -2023.  

Aanwezig op 26 november?   

Graag vóór 19 november aanmelden bij regiopodia@regiogv.nl 

18.0009807 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/16a-Voorstel-zienswijzen-bouwstenen-HVV2019.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/181107-nota-bouwstenen-voor-een-nieuwe-huisvestingsverordening-oktober-201844656.pdf
https://www.regiogv.nl/nieuws/aan-de-slag-met-themas-onderwijs-en-gemeenten/?bron=1204wordt%20
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/flyer-energietransitie-def.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/16b-Memo-RES.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/21b-Memo-Hoofdstructuur-Programma-Energietransitie.pdf
mailto:regiopodia@regiogv.nl

