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VERSLAG 

Overleg Regioambassadeurs 10 januari 2019 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Regioambassadeurs (zie lijst)  

Jaap Jan Bakker (JJ) Hans Uneken (HU) Marije Mansfeld (MM)  
Afwezig Zie lijst 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0000471 

 
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 Frits Vogel, Bianca Verweij en Sean Bogaers. 
Acties 
 

 
2. Vaststelling agenda van 10 januari 2019 

Inhoud 
Ontwerp agenda 18.0011362 
Acties 
Het ontwerp is conform vastgesteld. 

 
3. Vaststelling verslag 29 november 2018 

Inhoud 
Ontwerp-verslag 18.0011015 
Acties 
Het verslag van 29 november is conform vastgesteld. 

 
4. Voorbereiding Regiocongres 5 februari 

Inhoud 
 Besproken is dat na veel gepuzzel geen inhoudelijk en logistiek werkbare vorm is gevonden voor 
een verdeling van ca. 250 deelnemers vanuit de verschillende geledingen over 8 zalen en 
gesprekstafels. Nu enkele gemeenteraden door verschillende oorzaken meer tijd lijken nodig te 
hebben om in eigen geleding de afstemming rond te krijgen is er weinig zicht op de uitkomsten.     
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Voor het interactieve element in het programma wordt vanuit de regioambassadeurs aanbevolen 
om zowel tijdens de maaltijd/het buffet als tijdens de pauze de ingebrachte speerpunten per 
gemeente in de ruimte leesbaar op te stellen zodat in een rondgang snel een totaaloverzicht kan 
worden gevormd en het gesprek kan worden gevoerd. Voor de pauze wordt Kahoot interactief 
ingezet om kennis over te dragen van wat regionaal de staat in de ontwikkeling is.  
Na de pauze - als iedereen voldoende heeft kunnen uitwisselen - worden door HU de 
overeenkomsten uit de zienswijzen gepresenteerd met een duiding van de lokale verschillen.           
De video met pitches van de regioambassadeurs wordt uit het ontwerpprogramma geschrapt. 
Daarvoor in de plaats komt de eigen cameraploeg meningen en handreikingen ophalen die de 
raadsleden meegeven.      
De aanbeveling is om de inleidingen van de sprekers zo bondig mogelijk te houden en de pauze niet 
al te lang te houden, zodat het programma rond 22.00 uur kan worden afgerond. 
Alette neemt in haar welkom mee het belang van het eigenaarschap RSA, de raden zijn hierbij aan 
zet. De rol komende maanden van de regioambassadeurs is gericht op het proces.   
Het programma wordt met in achtneming van de gemaakte opmerkingen en aanvullingen 
aangepast en actief verspreid en onder de aandacht gebracht. 
Vraag is of deelname van steunleden en opvolgende leden naast raadsleden mogelijk is. Vanuit 
Gooise Meren en Huizen wordt gesignaleerd dat in die gemeenten het hierbij dan al snel om 
tientallen extra deelnemers gaat. Dat is niet de bedoeling.         

 
5 Regionale samenwerkingsagenda 

Inhoud 
De portefeuillehouders ontwikkelen na 5 februari – mede op basis van de ingebrachte zienswijzen - 
een geactualiseerde regionale samenwerkingsagenda. Het ontwerp RSA wordt tijdens het 
Regiopodium op vrijdag 26 april gepresenteerd. Op maandag 13 mei is zowel voor de 
Regioambassadeurs een werkgroepvergadering (vanaf 17.45  uur) als voor raads- en bestuursleden 
(vanaf 20.00 uur) een Regiopodium voor o.a. de afstemming van amendementen op het ontwerp. 

 
6. Signaleringsronde langs de velden   

Inhoud 
Ineke Breet meldt dat bij inbreng op het regionale model Huisvestingsverordening vanuit Blaricum 
benadrukt zal worden dat verkoop door corporaties uit de voorraad sociale huurwoningen gestaakt 
moet worden.  

 


