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RESUMÉ 

Bestuurlijk ‘bijpraat’ overleg CERT  6 december 2018 
 

Algemeen 

Aanwezig Marlous Verbeek en Roland Boom (Huizen), Leon de Lange en Astrid Heijstee 
(Weesp), Alexander Luijten (Gooise Meren), Karin van Hunnik (Laren), Wimar 
Jaeger (Hilversum), Rosalie van Rijn en Jan-Jaap de Kloet (Wijdemeren) 

Afwezig Joan de Zwart (Blaricum) en Frank van Liempdt (Stichtse Vecht) 
Contactpersoon Marlies van der Linden 
E-mail m.vanderlinden@regio.nl  
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0000351 

 
Opening en mededelingen 
 Het overleg van vandaag is een bestuurlijk ‘bijpraat’ overleg (geen officieel portefeuillehouders-

overleg). Dit is gepland om meer tijd te hebben om bij te praten en inhoudelijk af te stemmen 
dan mogelijk is tijdens een portefeuillehoudersoverleg. Vanaf 2019 worden de 
portefeuillehoudersoverleggen anders ingevuld, zodat daar ook meer tijd is voor bijpraten en 
afstemmen.   

 Wimar Jaeger heeft een brief gestuurd naar alle portefeuillehouders over het behoud en 
digitalisering van De Gooi- en Eemlander. Hij verzoekt alle gemeenten intern na te gaan of 
financiering hiervoor mogelijk is. Concreet stelt hij voor om €1,- per inwoner beschikbaar te 
stellen. 

 De inzet van oud-wethouder Eric van der Want voor het programma CERT wordt benoemd. Zijn 
opdracht is om vanuit de samenwerking rondom de kwaliteitsplekken te komen tot een door 
gemeenten, culturele instellingen en andere betrokken partijen gedragen regionaal programma 
CERT. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vragen: 1. waarop gaan gemeenten samenwerken 
vanaf 1 januari 2020? en 2. hoe gaan de gemeenten samenwerken vanaf 1 januari 2020? Doel is 
voor de zomer 2019 een uitgewerkt programma gereed te hebben. Er is gekozen voor Eric van 
der Want in verband met zijn persoonlijke interesse en expertise. 

 Jan-Jaap de Kloet meldt dat het idee van ‘The Take Over’ door couturier Mart Visser op een 
locatie in Gooi en Vechtstreek nader wordt uitgezocht. Het doel is dat een historisch gebouw 
tijdelijk wordt ‘overgenomen’ door Mart Visser (als voorbeeld in 2018 het Raadhuis van 
Zandvoort en het Zandvoorts Museum) voor een expositie. NOTE: in afwachting van het 
programma CERT/RSA 2020 e.v. wordt dit onderwerp in overleg met de voorzitter CERT 
geparkeerd, omdat eerst de thema’s en de focus helder moeten zijn voordat we nieuwe 
initiatieven als deze oppakken.  

 
Afspraak:  
 Alle gemeenten toetsen intern of er een financiële bijdrage geleverd kan worden aan de 

digitalisering van De Gooi- en Eemlander. Concreet voorstel om €1,- per inwoner beschikbaar te 
stellen (actie: allen) 

 
MRA profiel Kunst, Cultuur en Erfgoed 
 De portefeuillehouders voeren een discussie over de samenwerking binnen de MRA en de 

afwegingen daarbij. Hierbij wel onderscheid maken tussen afspraken die er al liggen en nieuwe 
thema’s. In dat laatste meer strategisch nadenken over positie regio (plussen en minnen beter 
afwegen). Overweeg hierbij ook de mogelijke koppeling met Utrecht.  

 Op basis van MRA profiel Kunst, Cultuur en Erfgoed worden diverse projecten op MRA-niveau 
opgepakt. Informatie hierover wordt gedeeld.  
 

Afspraak: 
 Definitieve versie MRA profiel verspreiden + informatie over projecten die naar aanleiding 

daarvan opgestart worden (actie: Marlies van der Linden) 
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Stand van zaken programma CERT  
 Cultuureducatie. In Hilversum spelen twee zaken: 1. Beeld & Geluid moet voor 1 juli 2019  

opdracht definiëren op gebied van cultuureducatie en 2. Met Ziggo zijn afspraken gemaakt over 
cultuureducatie, zit tegen mediawijsheid aan.  

 Iktoon. De landelijke opening van Iktoon is dit jaar in Hilversum. Vorig jaar is er regionaal ook 
een slotbijeenkomst gehouden. De portefeuillehouders concluderen dat het belevingsniveau van 
de amateurkunst op lokaal niveau ligt. Dit is dan ook het voor de hand liggende niveau voor de 
organisatie van een dergelijk evenement.  Er komt dus geen regionaal georganiseerd Iktoon 
evenement meer.  De Regio kan de lokale gemeenten wel ‘aanjagen’ bij de lokale evenementen 
en een rol spelen bij de promotie.   

 Erfgoedfestival ‘Groen in Gooi & Vecht’ was heel succesvol. Optie van jaarlijks evenement wordt 
genoemd. Organisatie voor 2019 is nu niet meer mogelijk in verband met al vastgestelde 
programmering musea en financiering. In 2019 kan gekeken worden of jaarlijks evenement 
mogelijk is. Daarbij wordt tevens de oproep gedaan om de regioconservator te behouden, 
aangezien de financiering hiervoor eind 2019 ten einde loopt. 

 Toerisme Gooi & Vecht. Er komt nog een schriftelijke ronde over de opdracht voor 2019. Dit zal 
tweeledig zijn: 1. Lopende zaken voortzetten en 2. Structurele inbedding en financiering vanaf 
2020. De financiering loopt nu gedeeltelijk via bijdrage van €1,- per inwoner, dit loopt eind 2019 
af. Mogelijk hebben gemeenten het wel in meerjarenbegroting meegenomen. Daarnaast loopt 
een jaarlijkse bijdrage aan het RBT vanuit de regiogemeenten, die vanaf 2019 ook regionaal 
loopt. Er wordt een apart overleg gepland om over toekomst Toerisme Gooi & Vecht door te 
praten. 

 Cultuurapp. Rosalie van Rijn vraagt overige bestuurders haar wens om tot één overkoepelend 
product te komen in het achterhoofd te houden. Exacte invulling is ook mede afhankelijk van 
gezamenlijke doelen die gesteld worden.  
 

Afspraken: 
 Informatie over project cultuureducatie sturen (actie: Marlies van der Linden) 
 Iktoon evenement op lokaal niveau organiseren, geen regionaal evenement. Regio kan lokale 

gemeenten ‘aanjagen’ bij de lokale evenementen en een rol spelen bij de promotie (actie: team 
CERT) 

 Controleren of bijdrage van €1,- voor Toerisme Gooi & Vecht in meerjarenbegroting is verwerkt 
(actie: allen) 

 Bijeenkomst over toekomst Toerisme Gooi & Vecht organiseren (actie: Mariëtte Zivkovic-
Laurenta) 

 Oproep om na te denken over het behoud van de regioconservator (actie: allen) 
 


