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VERSLAG 

Overleg Regioambassadeurs 1 november 2018 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Regioambassadeurs (zie lijst)  

Jaap Jan Bakker (JJ) 
Afwezig Zie lijst 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0009664 

 
Regioambassadeurs Naam Twitter  
BLARICUM Christien Dobber-Spruijt VVD   
 Ineke Breet-Roestenburg DBP   
GOOISE MEREN Jos de Lange CDA   
 Mark Marshall VVD @markmarshall10  
HILVERSUM Frits Vogel VVD   
 Bianca Verweij SP @BIANCAVERWEIJ  
HUIZEN Margot Leeuwin PvdA @moleeuwin  
 Karin Rienstra Groen Links @KarinRienstra  
LAREN Eric Hurink Larens Behoud   
 Sean Bogaers Larens Behoud   
WIJDEMEREN Alette Zandbergen De Lokale Partij @DeLokalePartij_  
 Sorrel Hidding-Davey VVD   
WEESP Laura van Dalen VVD   
 Bert Zeeman D66   

 
Aanwezig  
Afwezig  
 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
Berichten van verhindering van Margot Leeuwin, Karin Rienstra (begrotingsvergadering) en Eric 
Hurink. 
 
Het idee is om een workshop op meer locaties op de raad- en gemeentehuizen vanuit de regio aan 
de raden aan te bieden over grip op regionale samenwerking 2.0   
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/grip-op-regionale-samenwerking-20 
 
Onder de aandacht te brengen van de collega raadsleden:  
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20181022-verslag-en-fotokrant-mra-congres-2018 
 
Uitnodiging voortkomend uit de gewenste actualisering van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
een gesprek met Berenschot namens BZK over legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking:  
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/181030-Uitnodigingsbrief-gesprek-Gooi-en-Vechtstreek.pdf 
 
Aangeboden is om de eerstvolgende vergadering van regioambassadeurs daarvoor te benutten, het 
sluit goed aan bij de Rekenkamercommissie rapporten en het aandachtspunt van de 
regioambassadeurs (in de opdracht) de experimenteerruimte van Minister Ollongren te benutten ter 
vernieuwing van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  
Acties 
Actie JJ i.a.m. griffiers : Workshop grip op regionale samenwerking 2.0  als aanbod regionaal doen 
en inventarisatie (i.s.m. met de griffiers) om in beeld te krijgen hoeveel deelnemers op verschillende 
aangeboden data en locaties te verwachten zijn.  
Actie JJ met verzoek aan griffies: verzenden link MRA congres naar de raadsleden.  
Actie Allen: Eerstvolgende vergadering 29 november vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur in gesprek met 
Berenschot over: 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/grip-op-regionale-samenwerking-20
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20181022-verslag-en-fotokrant-mra-congres-2018
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/181030-Uitnodigingsbrief-gesprek-Gooi-en-Vechtstreek.pdf
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1. De door de raadsleden ervaren knelpunten op het gebied van legitimiteit; 
2. De wijze waarop hier in de Regio Gooi en Vechtstreek mee wordt omgegaan (op zoek naar best 
practices/innoverend vermogen/ruimte voor verbetering); 
3. De randvoorwaarden die nodig zijn om binnen de Regio Gooi en Vechtstreek op een 
gelegitimeerde en effectieve manier te kunnen samenwerken (is er behoefte aan een wijziging van 
de wetgeving, ondersteuning van het samenwerkingsverband of deelnemende partijen, of zijn er 
andere oplossingen denkbaar). 
 
Wijze van rapporteren 
Op basis van de gesprekken met de samenwerkingsverbanden komt Berenschot tot een rapport. Dit 
rapport bevat een analyse van knelpunten en verbetersuggesties op het gebied van de effectiviteit 
en legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking. Het rapport is openbaar en bevat geen informatie 
die te herleiden is naar personen of individuele gemeenten. 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Conform 
Acties 

 
3. Vaststelling verslag 6 september 2018 

Inhoud 
Conform vastgesteld. Voor plaatsing op de website wordt aandacht gevraagd voor de AVG  
i.c. de prive-emailadressen.  
Afgesproken wordt een whatsapp groep in te richten.  
Acties 
Actie JJ: Er wordt een rondje 06 nummers geïnventariseerd voor het aanmaken van een whatsapp 
groep regioambassadeurs. 

 
4. Voorzitterschap 

Inhoud 
Als voorzitter en vicevoorzitter zijn respectievelijk vanuit het midden verkozen:   
Alette Zandbergen en Frits Vogel.  
Acties 
Actie allen: Felicitaties 

 
5. Regionale samenwerkingsagenda  

Inhoud 
De secretaris licht toe dat, mede op basis van signaal vanuit de griffie Gooise Meren, tijdens het 
algemeen bestuur op18 oktober verder is doorgesproken over een dilemma in de voorbereiding van 
de RSA. De zorg van de griffie Gooise Meren is ingebracht dat zonder aanbrengen van focus aan de 
voorkant van het proces we opnieuw koersen op een RSA met 21 speerpunten.  
De procesaanpak die Huizen heeft bedacht is na de vergadering aan alle gemeenten verzonden.  
In die aanpak wordt de raad gevraagd nadrukkelijker een onderscheid te maken tussen dat wat in de 
programmabegroting van de regio kan en de RSA te zuiveren  van al wat reeds bestaand beleid is 
en daarmee de RSA nieuwe stijl voor de periode 2019- 2022 te benutten voor een échte 
speerpuntenaanpak. Vraag aan de raad is dan: Welke thema s willen we nu echt opgelost zien in 
2022? Welke 5 hoofdpijn dossiers moeten tot resultaat hebben geleid?  
Beperking tot een aantal essentiële dossiers/speerpunten brengt meer focus en wellicht ook meer 
resultaat dan een hele waslijst  van speerpunten en projecten. 
Geef als raden aan dat we ons willen focussen op de echte hoofdpijndossiers c.q. ongetemde 
problemen. Schrap alle beheersmatige zaken uit de RSA en breng die onder in de 
programmabegroting: Daarmee behoren we immers ook te kunnen sturen. Idealiter zou de 
werkwijze rondom de speerpunten reeds in de kadernota 2020 meegenomen moeten worden. 
 
Rol van regioambassadeurs is daarin vooral procesgericht om in de eigen raad dit proces van het 
aanbrengen van voldoende focus aan de voorkant te bevorderen.  
 



Pagina 3 van 4 

Op basis van een inventarisatierondje blijkt dat bij gemeenten inzet is om eerst via de ronde 
tafelgesprekken (RTG) en beeldvormende sessies van de raad met inbreng van expertise, kennis en 
inzicht een concreet beeld te krijgen van de opgaven.  
 
Het stappenschema RSA wordt doorgenomen. Het Regiocongres op 5 februari 2019 brengt de 
uitwisseling tot stand tussen de gemeenteraden en er zal gevraagd worden te komen tot een 
richtinggevende lijst met regionale topprioriteiten voor de RSA (het WAT).  
 
In de periode maart – april wordt op basis daarvan door de portefeuillehouders uitgewerkt (het 
HOE) een ontwerp RSA. Na het regiopodium op 26 april is op maandag 13 mei voorzien in een 
bijeenkomst met de werkgroep regioambassadeurs en een aansluitend regiopodium waarin 
afstemming kan plaatsvinden over amendementen.  
Acties 
Accent ligt op de procesrol van regioambassadeurs, dat voldoende focus door de eigen raad wordt 
aangebracht aan de voorkant van het proces van inbreng van speerpunten voor RSA. De 
regioambassadeurs worden betrokken bij de voorbereiding en organisatie van het Regiocongres.  

 
6. Stand van zaken opdracht en motie  

Inhoud 
De motie heeft ook zonder dat het voorgelegd behoefde te worden in enkele gemeenten reeds 
geleid tot afstemming van de raadsplanning. De meeste raden hebben de motie al aangenomen. In 
enkele gevallen heeft de opdracht aan de regioambassadeurs - gelet op de omvang van de lijst met 
aandachtspunten - tot discussie geleid. Enkele raadsbehandelingen staan nog in de planning.  
De ervaring is dat de lijst een discussie kan opleveren over formele rollen, terwijl de 
regioambassadeurs op de bullets vooral de rol van oliemannetje  vervullen en scherp oog hebben 
voor de proceskant, signalerend wat lokaal en regionaal speelt en aandacht vraagt.  
Acties 
Algemene conclusie is dat de afgestemde motie positief effect heeft gehad op afstemming van de 
planningsschema s. 

 
7. Regiopodium 26 november 

Inhoud 
Instemming is om volgende regiopodium drie actuele tafels te hebben: 

 Wonen: de voorbereiding op de herziening van de model huisvestingsverordening 
 Onderwijs en Jeugd  
 Regionale energie en klimaat strategie 

 
Onderschreven wordt om het Regiopodium op 17 december te annuleren: 
1.Berichten zijn ontvangen 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 
 
De opbrengst van de wildcards laat een te breed palet aan onderwerpen zien om daar samenhang 
en prioritering in aan te brengen. 
 
Op de vraag waarom Omgevingswet niet breed regionaal wordt opgepakt is de keuze gemaakt door 
de portefeuillehouders om eerst het proces van basale kennisontwikkeling en de andere manier van 
denken en werken die de Omgevingswet met zich meebrengt, met de eigen raad voldoende door te 
maken. De verschillen in kennis en tempo zijn momenteel te groot. Ondertussen worden regionaal 
met de gemeentelijke en regionale adviseurs onderzoeken en kwaliteitsanalyses uitgevoerd 
(expertise en kennis delen) die als bouwstenen dienen bij het inhoudelijk proces van de ontwikkeling 
van een lokale omgevingsvisie. In later stadium wordt opnieuw afgewogen of er een vorm van 
regionale aanpak aanbeveling verdient. 
Acties 
Actie JJ: Verzenden annulering 17 december  
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8. Planning en programmering 2018-2019 

Inhoud 
Ingestemd is met de onderstaande planning en mutaties 
 
Agenda 2018: 
26 november 20.00 uur Regiopodium  
VERVALLEN: 15 nov 11.00 gesprek Regioambassadeurs met het algemeen bestuur (geannuleerd) 
29 nov 18.00 werkgroep Regioambassadeurs gesprek met Berenschot over legitimatie 
VERVALLEN: 17 december Regiopodium 
 
Agenda 2019: 
Dinsdag       5 februari 2019       Regiocongres vanaf 17.30 uur Singer te Laren  
Vrijdag         26 april 2019           Regiopodium vanaf 16.00 uur Regiokantoor  
Maandag      13 mei 2019           Regiopodium vanaf 20.00 uur Regiokantoor 
Vrijdag         21 juni 2019            Regiopodium vanaf 16.00 uur Regiokantoor 
Maandag  23 september 2019  Regiopodium vanaf 20.00 uur Regiokantoor 
Vrijdag          1 november 2019  Regiopodium vanaf 16.00 uur Regiokantoor 
 
Acties 
Actie JJ Schema s verzenden naar de griffies en bestuurssecretariaten   

 
9. Rondvraag en de signaleringspunten vanuit de velden  

Bianca:  
-Rond de aangekondigde hoorzitting van de raad Hilversum circuleert het beeld dat er politieke 
consequenties aan zijn verbonden. De betrokken commissie wil vooral leerervaring opdoen door het 
nader analyseren van het bestuurlijke proces bij de gezamenlijke inkoop door 26 gemeenten van de 
diensten van de gecertificeerde instellingen (GI s).  
Op de vraag vanuit de werkgroep waarom het dan als hoorzitting is betiteld, is het antwoord dat dit 
zo is opgenomen in het reglement van de commissie  . 

 
Vervolgdata 2018 bijeenkomsten werkgroep Regioambassadeurs: 
Datum & tijd 2018 (aanlevering/verzending agenda & stukken)  
29 november 2018  18.00 uur – 19.30 uur 22 november 2018 (stukken van Berenschot)  
 
Voorbereiding Regiocongres: 20 november 17.30 tot 19.30 Regiokantoor 
Aanwezig: Frits, Alette, Mark, Jaap Jan, Hans, Igor, Marije    
 
2019  
Aanlevering agenda 
Punten inbrengen voor: 

Regioambassadeurs 
18.00-19.30 uur 

Programma uit: Congres/Regiopodia 
Di. 17.30 – 22.30 uur 
Ma. 20.00 – 22.00  
Vr. 16.00 – 18.30  

  Save the date(s)  
2 november 2018  

Save the date(s):  
 

3 januari 2019  10 januari 2019 Vr 11 januari 2019 Di. Congres 5 februari 
7 februari 2019 14 februari 2019   
28 maart 2019 4 april 2019 Vr. 12 april 2019 Vr. 26 april 2019 
6 mei 2019  13 mei 2019 amendementen RSA  Ma 13 mei 2019  
  Vr. 7 juni 2019 Vr 21 juni 2019 
29 augustus 2019 5 september 2019 Ma. 9 september 2019 Ma 23 september 2019 
26 september 2019 3 oktober 2019 Vr. 18 oktober 2019 Vr 1 november 2019 
    
 


