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VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur 13 december 2018 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig P.I. Broertjes (voorzitter); J.J. Bakker (secretaris) A. Luijten (Gooise Meren); A. 

Heijstee (Weesp); G. Rebel (Huizen); L. Boersen (Blaricum); K. van Hunnik (Laren); 
J.J. de Kloet (Wijdemeren); S. Lankreijer (Eemnes); W. Jaeger (Hilversum); I. 
Meuwese (algemeen directeur); S. von dem Borne (concerncontroller), H. Uneken 
(strategisch manager); Marije Mansfeld (communicatieregisseur). 
Bij agendapunt 11: Anne Cnossen (Functionaris Gegevensbescherming)  

Afwezig Geen  
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0011038 

 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
Uitgereikt zijn ter vergadering:  

 Het WOB verzoek van Noot d.d. 3 december 2018 nr. 18.0010716  
Dit verzoek valt onder de reikwijdte van artikel 2.57 van de Aanbestedingswet 2012, omdat het 
betrekking heeft op correspondentie die door ondernemers aan een aanbestedende dienst (lees de 
Regio) vertrouwelijk zijn medegedeeld. De Regio heeft de aanbesteding voor vraagafhankelijk 
vervoer (Wmo-taxi) namens de Regiogemeenten uitgevoerd. Deze activiteiten vallen onder de 
overgedragen taak als bedoeld in artikel 5 lid 6 van de gemeenschappelijke regeling.  
Verzoeken om informatie die samenhangen c.q. afgeleid kunnen worden van de door de Regio 
overgedragen taken, worden eveneens door de Regio afgehandeld.  
De gemeenten die een vergelijkbaar WOB verzoek hebben ontvangen kunnen Noot Personenvervoer 
een briefje sturen dat de Regio dit verzoek afhandelt, omdat de Regio belast is met de uitvoering van 
deze aanbesteding. De Regio levert de standaardtekst voor deze brief aan de gemeenten. 
 

 Brief nr. 18.0010804 d.d. 5 december 2018 van de directie NS 
De brief betreft de verwerving van het terrein Overslagstation en de dienstwoning Crailoo GAD te 
Hilversum. De directie geeft aan dat zij de grond graag in erfpacht willen blijven uitgeven en de 
looptijd wil aanpassen op de afschrijvingstermijn van de investeringen die door de GAD worden 
voorzien voor dit terrein.  
 
Uitgereikt zijn daarnaast de parafenbesluitenlijst dagelijks bestuur van 15 november tot 13 
december 2018 nr. 180010747 en een overzicht van de nieuwjaarsrecepties van gemeenten in 2019  
Acties 
Geen 
Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen  

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
De agenda nr. 18.0010203 is bijgevoegd 
Acties 
De presentatie van de Functionaris Gegevensbescherming,  Anne Cnossen, heeft aan begin van de 
vergadering plaatsgevonden. 
Besluit 
Conform 

 
3. Vaststellen verslag AB 18 oktober 

Inhoud 
Het ontwerpverslag AB/DB van 18 oktober 2018 nr. 18.0009072 is bijgevoegd. 
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Acties 
Naar aanleiding van het verslag geeft de heer De Kloet aan dat hij er van overtuigd was dat vorige 
vergadering was afgesproken dat de gemeenteraden eerst gehoord zouden worden over het 
voornemen tot verwerving van het terrein GAD overslagstation te Hilversum. Hij vraagt in dergelijke 
gevallen ter vergadering scherper de conclusie te trekken. 
Besluit 
Conform het ontwerp nr. 18.0009072 vastgesteld  

 
4. Vaststellen verslag DB 15 november 

Inhoud 
Het ontwerp verslag DB van 15 november 2018 nr. 18.0010100 is bijgevoegd. 
Acties 
Geen 
Besluit 
Conform het ontwerp nr. 18.0010100 door het dagelijks bestuur vastgesteld 

 
5. Parafenbesluitenlijsten DB 

Inhoud 
De parafenbesluitenlijst 18 oktober tot 15 november 2018 nr. 18.0009517 
De parafenbesluitenlijst 15 november tot 13 december 2018 nr. 180010747 (op tafel)  
Acties 
Geen 
Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
6. Portefeuillehoudersoverleggen 

Inhoud 
Actuele punten ter afstemming 
Acties 
Mw. Heijstee meldt dat op landelijk niveau de kostprijs voor de huishoudelijke hulp aan de orde is. 
Onze gegevens zijn hiervoor aangeleverd.  
Volgende week wordt een gesprek gevoerd in het portefeuillehoudersoverleg met de 
vertegenwoordiger van ziekenhuis Tergooi. Het gaat om de zorg op de juiste plek in de regio.  
Dit gesprekspunt is aldaar geagendeerd gezien het regionale belang. 
Mw. Boersen meldt dat ook Blaricum met Ter Gooi in gesprek is over de locatieontwikkeling. Het is 
goed als de informatie die voortkomt uit de beide overleggen worden uitgewisseld. 
Mw. Van Hunnik kondigt aan een startnotitie over het internationaal onderwijs. Voor gemeenten 
raakt het de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. Naast de economische betekenis is 
het ook een vraagstuk voor Jeugd en Onderwijs. Hilversum zou hierop aan moeten haken.  
De heer Jaeger bevestigt dat in MRA verband (Economie) de urgentie als hoog is aangemerkt. Het 
aantal onderwijsplaatsen voor internationaal onderwijs moet zo snel mogelijk worden uitgebreid. 
Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen in dit stadium, de voortgang wordt gevolgd. 

 
7. Mobiliteit 

Inhoud 
Dhr. Uneken licht toe dat volgende week in het PFHO fysiek domein wordt gesproken over de 
provinciale OV concessie. De provincie ontwikkelt een nota van uitgangspunten waar de Regio 
ambtelijk bij betrokken is. Voornemen is om een consultatieronde langs de gemeenteraden uit te 
voeren met als doel als samenwerkende gemeenten in deze regio ons eigen geluid te laten horen. 
Formeel kunnen gemeenten pas reageren als er een programma van eisen voorligt. Komende tijd 
vinden de Provinciale Staten verkiezingen plaats. Het verdient aanbeveling de inzet gezamenlijk te 
richten op versterking van het totale regionale mobiliteitssysteem met als uitgangspunt inzet van 
meer middelen en een gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken overheden voor de regionale 
samenhang in de mobiliteit, inclusief de bevordering van het fietsgebruik. Ambtelijk trekker is Jordy 
van Slooten. Als bestuurlijk trekkers zijn Floris Vorrink en Maarten Hoelscher door het 
portefeuillehoudersoverleg aangewezen.  
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Mw. Boersen signaleert dat bij gemeenteraden zorg leeft over het schrappen van lijnen. Het is goed 
om een aansprekend verhaal te houden wat hiervoor in de plaats komt. 
Dhr. Uneken signaleert dat gemeenten soms teveel zich laten leiden door het proces van de 
provincie. Het is van belang om meer leidend te zijn en aansprekende OV concepten te ontwikkelen.  
Dhr. Lankreijer wijst op het belang dat in de concessie die wordt uitgegeven door de Provincie de 
onrendabele lijnen worden uitgezonderd van het alleenrecht van de vervoerder. Dit geeft de 
noodzakelijke ruimte voor het bieden van regionale en lokale alternatieven. 
Acties 
Proces concretiseren dat komende maanden wordt doorlopen met de gemeenteraden .  
Besluit 
De voortgang is besproken.  

 
8. Regionale samenwerkingsagenda 

Inhoud 
Dhr. Uneken geeft een overzicht en inzicht in de gezamenlijke opgaven die actueel zijn en aansluiten 
op de prioriteiten in de verschillende coalitieakkoorden. Inmiddels heeft in de raad van Weesp een 
beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door de raad zelf. Door de Regio is de  
inhoudelijke bijdrage geleverd die bij het verzoek om een zienswijze werd aangeboden.  
Mw. Heijstee geeft aan dat daags na door de vergadering van de raad van Weesp 5 speerpunten zijn 
geselecteerd. De griffier functioneert in Weesp als de scribent van de zienswijze.  
 
De rol die het college inneemt verschilt per gemeente. 
Dhr. Luijten signaleert dat bij vermindering van het aantal speerpunten nagedacht moet worden over 
de verhouding tot de overige going concern  taken. Wat te doen als de speerpunten van gemeenten 
te ver uiteen lopen ? 
Dhr. Uneken geeft aan dat er inderdaad spanning zit in het proces. De ene raad wil meer inbreng 
vanuit het college dan de andere. Bij de aanvraag van de zienswijze is om die reden meegezonden 
de benodigde achtergrondinformatie over wat regionaal actueel speelt (voortgangsverslag RSA) 
inclusief het regionale overzicht van de speerpunten uit de coalitieakkoorden. Voor zover nu bekend 
is, lopen de speerpunten niet al te ver uiteen. 
 
Vervolgens is teruggekoppeld het overleg op 12 december 2018 tussen de gemeentesecretarissen 
en de BZK vertegenwoordiger Paul Guldemond. Het gesprek volgde op het ophelderingsverzoek aan 
BZK over het gerucht dat Regio Gooi en Vechtstreek is aangewezen als experimenteerregio.  
De vertegenwoordiger van BZK heeft duidelijk gemaakt dat een dergelijk verzoek vanuit de 
samenwerkende gemeenten zelf moet komen. Betrokken vertegenwoordiger van BZK is bezig met 
de voorbereiding van de schriftelijke reactie van de Minister BZK op de aldaar ontvangen brieven 
van de gemeenten en de Provincie NH.  
 
De opzet van het Regiocongres op 5 februari is ter vergadering op hoofdlijnen besproken . 
Dhr. Rebel informeert naar het vervolgproces RSA na 5 februari.  
Dhr. Uneken geeft aan dat na het Regiocongres met de portefeuillehouders gesproken wordt over de 
concretisering van de door de gemeenteraden ingebrachte speerpunten. 
De portefeuillehouders hebben de opdracht de speerpunten uit te werken. De ontwerp Regionale 
samenwerkingsagenda wordt tijdens het regiopodium op 26 april gepresenteerd en daarna 
voorgelegd aan de gemeenteraden met de mogelijkheid te amenderen. Op 13 mei is voorzien in een 
Regiopodium voor de gemeenteraden om de teksten van de amendementen af te stemmen.  
De eindversie RSA wordt in juli ter vaststelling aan de gemeenteraden voorgelegd. 
 
De voorzitter geeft aan dat de ontwerp-RSA niet vrijblijvend mag zijn en ook een financiële paragraaf 
moet bevatten ter verwezenlijking van de door de gemeenteraden voorgestelde prioriteiten en 
intensiveringen.  
 
Dhr. Uneken geeft aan dat de regionale slagkracht voor enkele RSA opgaven aandacht vraagt.  
Er zitten zwakten in het huidige regionale bestuurlijke systeem, waardoor processen soms stroperig 
verlopen en eventuele patstellingen niet kunnen worden doorbroken.  
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De gemeenschappelijke regeling wordt najaar 2019 geëvalueerd en geactualiseerd.  
De versterking van de legitimatie en de bestuurlijke slagkracht wordt als punt van aandacht 
meegenomen.  
Acties 
Proces van actualisering RSA conform de planning verder uitrollen. Versterking legitimatie en 
bestuurlijke slagkracht bij de uitwerking van de RSA aandacht geven.  
Besluit 
Kennisgenomen is van de bijgevoegde presentatie. (bijlage bij verslag) 

 
9. Overslagstation Crailoo GAD H’sum 

Inhoud 
Uitgereikt is ter vergadering de brief van de directie NS. De directie geeft aan dat zij de grond in 
erfpacht willen blijven uitgeven en bereid is om de looptijd af te stemmen op de afschrijvings-
termijnen van de investeringen die worden voorzien. 
Acties 
Geconstateerd wordt dat met de geldende 40 jarige afschrijvingstermijnen, mogelijk langer dan ooit 
beslag zal worden gelegd op de grond van NS.  
Besluit 
De uitwerking wordt verder opgepakt in onderhandeling met NS over een nieuw erfpachtcontract.  

 
10. Interne organisatieontwikkeling 

Inhoud 
Werkgeversservicepunt organiek bij de RVE Inkoop en contractbeheer 
Acties 
Dhr. Meuwese licht toe dat nieuwe taken soms tijdelijk bij Sturing worden ondergebracht om onder 
regie van de gemeenten voldoende inzicht te verkrijgen in de taakstelling. Gemeenten hebben 
eerder besloten tot voortzetting van deze taak bij de Regio. De taak sluit goed aan bij de activiteiten 
van de eenheid Inkoop en Contractbeheer. Het betrokken personeel en de ondernemingsraad 
hebben positief gereageerd op deze definitieve organieke indeling.  
Besluit 
Kennisgenomen is van het organiek onderbrengen van de taak Werkgeversservicepunt bij de 
bestaande resultaatverantwoordelijke eenheid Inkoop & Contractbeheer 

 
11. Regio AVG-proof 

Inhoud 
Dhr. Cnossen is Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor zowel Gooise Meren (1 dg/wk) als 
voor de Regio (3 dg/wk) en geeft een toelichting op de aanscherping van de privacy bij de Regio.  
Acties 
De Regio is voor 80% AVG-proof.  
De Regio bewerkt veel gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens van jonge 
kinderen (J&G). Het uitvoeren van een privacy impact analyses op onze systemen, wacht nog op het 
door de VNG in ontwikkeling genomen instrumentarium. Het privacy-bewustzijn van de 
medewerkers wordt o.a. via bijeenkomsten en e-learning bevordert. De FG van de Regio onderhoudt 
een netwerk van FG s door hen regelmatig bijeen te roepen. Naast uitwisseling van deskundigheid is 
ook van belang dat de FG s elkaar goed weten te vinden bij grote datalekken. 
Een protocol voor interne datalekken is uiteraard beschikbaar, maar bij een omvangrijk datalek op 
taken die in samenwerking met de gemeenten worden uitgevoerd is van belang dat er concrete 
afspraken over de aanpak en de communicatie worden vastgelegd. 
Afgelopen periode zijn tot nog toe 8 interne meldingen ontvangen. Het zijn overwegend verloren of 
niet bij het juiste adres aangekomen enveloppen met persoonsgegevens of in een enkel geval een 
ontvreemde i-Pad. Een i-Pad is met ID beveiligd en is op afstand leeggemaakt. Uitsluitend het deel 
van verloren gegane post dat persoonsgegevens bevat moet gemeld worden bij de AP. 
Dhr. Lankreijer verwacht dat nog maar een topje van de ijsberg aan datalekken zichtbaar is.  
Dhr. Rebel meldt dat bij de interim-controle van de accountant ook is bevestigd dat de Regio 
grotendeels AVG proof is en verder ontwikkelt volgens de eisen van de AVG.  
Besluit 
De presentatie is voor kennisgeving aangenomen. (bijlage bij verslag)  
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12. Kaderbrief 2020 

Inhoud 
De ontwerp Kaderbrief 2020 nr. 18.0008923 is bijgevoegd. 
Ter verduidelijking vraagt mw. Boersen bij welke begroting van de gemeenten dit aan de orde komt. 
Toegelicht wordt dat de Kaderbrief bij de behandeling van de gemeentelijke begroting 2020 in 2019 
aan de orde is. 
Aanbevolen wordt om in de kader brief het effect van de bijna verdrievoudiging van de 
afvalstoffenbelasting zoveel mogelijk concreet in kaart te brengen door de hoeveelheden te storten 
en te verbranden afval in schema in de tekst weer te geven. 
Dhr. Jaeger wil ook zien welke inspanning de GAD zelf doet om de kostenverhoging voor de inwoner 
te beperken. 
Mw. Von dem Borne verwijst in dit verband naar het betrokken portefeuillehoudersoverleg dat inzet 
op versnelling van de uitrol van het VANG project. Iedere verdere vertraging die o.a. ontstaat door 
beperkingen in de ondergrond (kabels en leidingen) bij de uitbreiding van het aantal ondergrondse 
containers wordt een steeds kostbaarder factor. 
Dhr. Uneken reikt aan dat met een financiële prikkel tastbaar kan worden gemaakt wat grijs afval 
werkelijk kost. In Nederland werkt inmiddels 50% van de gemeenten met een vorm van Diftar.   
 
Uit de discussie die volgt komt naar voren dat bij de evaluatie van het VANG project in 2019 een 
krachtige communicatie en een financiële prikkel op het restafval de aandacht vragen. 
 
Mw. Heijstee informeert wanneer is besloten om van 1,5 naar 3 euro bijdrage voor de MRA  in 2020. 
Indien dit niet is vastgesteld, dan niet in deze Kaderbrief opnemen.  
 
Acties 
Verzenden van de Kaderbrief d.t.v. colleges ter informatie aan de gemeenteraden.  
Aanvulling met het schema in absolute hoeveelheden afval en correctie van de nog niet 
vastgestelde MRA bijdrage. Het gedeelte over de MRA bijdrage m.b.t. 2020 verwijderen . 
Besluit 
De Kaderbrief nr. 18.0008923 wordt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen aangepast en 
vastgesteld.  

 
13. Controleprotocol 2019 t/m 2021 

Inhoud 
Het controle protocol is bijgevoegd als bijlage nr. 17.0009657 
Acties 
Het controleprotocol wordt gepubliceerd in het CVDR en via de Regiowebsite bereikbaar. 
Besluit 
Het controle protocol is conform bijlage nr. 17.0009657 vastgesteld. 

 
14. Begrotingswijzigingen 2019 -2021 

Inhoud 
De begrotingswijzigingen Bescherming en Opvang 2019 – 2021 zijn niet op tijd gereed gekomen. 
De herschikking van de cijfers (binnen het programma B&O ) heeft intern vragen opgeleverd die een 
nadere analyse van het onderliggende cijfermateriaal vragen.  
Acties 
De voorstellen worden aangeboden op 7 februari 2019 
Besluit 
Aangehouden tot 7 februari 2019 

 
15. Overeenkomst van geldlening 

Inhoud 
Het voorstel nr. 18.0009513 betreft een lening van de BNG.  
Acties 
Geen 
Besluit 
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Voor kennisgeving aangenomen.  
 
16. Op de rol voor zienswijze naar raden 

Inhoud 
Bij de raden zijn met brief nr. 18.0008629 opgevraagd de zienswijzen en speerpunten voor de RSA. 
De terugkoppeling zal plaatsvinden op 5 februari tijdens het Regiocongres in het Singer te Laren. 
Bij brief nr. 18.0009235 zijn verzonden voor een zienswijze naar de raden begrotingswijzigingen 
2019  nr. 1 en nr. 2.  
De reactietermijn is verlengd naar eind februari, ter behandeling op 7 maart 2019 in het AB . 
Dhr. Rebel gaat er vanuit dat volwasseneneducatie taakstellend in de begroting is opgenomen.  
Dhr. Uneken geeft aan dat indien er wachtlijsten komen het bestuur aan zet is om te komen met 
aanpassingsvoorstellen.  
Acties 
De zienswijzen worden afgewacht. 
Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen 

 
17. Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 
Dhr. Rebel meldt dat hij onlangs met de accountant heeft doorgenomen de uitkomst van de interim 
controle. De aanbiedingsbrief met toelichting van het dagelijks bestuur gaat na behandeling door 
het dagelijks bestuur direct ter informatie naar de leden van het algemeen bestuur.  
Mw. Boersen meldt dat BEL verband op het punt staat om groen en grijs onderhoud integraal aan te 
besteden aan TOMIN. Vraag is hoe overige gemeenten hierin momenteel staan.  
Dhr. Uneken geeft aan dat dit voor de gemeenten een vorm van zogenoemde inbesteding is.  
Ter vergadering blijkt dat het bestuur GR Tomin deze middag vergadert.  
Dhr. Jaeger doet de aanbeveling de vraag aldaar aan de orde te stellen. 
De heer De Kloet zou een optreden van het Metropoolorkest tijdens het Regiocongres als een 
logischer invulling hebben gezien dan een selectie van het Radio Filharmonisch Orkest.  
De Voorzitter meldt tenslotte dat begin januari de burgemeesters voor het eerst bij elkaar zitten om 
te spreken over de situatie nadat het Arhi proces door de provincie is stopgezet.  
De Secretaris meldt dat het algemeen bestuur op 12  juli 2018 de burgemeester heeft uitgenodigd 
om als commissie van advies om het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te 
voorzien over de samenwerking.  
Acties 
De interim-rapportage gaat tussentijds schriftelijk - voorzien van de reactie van het dagelijks bestuur 
- ter informatie naar de leden van het algemeen bestuur. 
Besluit 
 

 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari 2019, 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
J.J. Bakker   P.I. Broertjes   
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Bijlage 1 Verslag AB/DB van 13 december 2018 - presentatie Hans Uneken 
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Bijlage 2 Verslag AB DB van 13 december 2018 - Presentatie Anne Cnossen (FG) 
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