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VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur 7 februari 2019 
 

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); J. Kastje (plv. Hilversum).  
I. Meuwese (algemeen directeur); S. von dem Borne (concerncontroller),  
H. Uneken (strategisch manager); Marije Mansfeld (communicatieregisseur). 

Afwezig S. Lankreijer (Eemnes); W. Jaeger (Hilversum); 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0001165 

 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud 
Bericht van verhindering Sven Lankreijer. 
Wimar Jaeger wordt vervangen door Jan Kastje.   

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Toegevoegd wordt als punt 10b van de agenda: het agendapunt Overheveling budget    

 
3. Vaststellen verslag 13 december 2018 

Inhoud 
Mw. Heijstee geeft dat op pagina 5 onder Inhoud agendapunt 12 in de laatste zin het woordje ‘niet’ 
vervalt. Het verslag van 13 december 2018 nr. 18.0011038 geeft verder geen aanleiding tot 
opmerkingen  
Acties 
Doorhalen woordje ‘niet’  
Besluit 
Het verslag van 13 december 2018 nr. 18.0011038 wordt met inachtneming van de doorhaling van 
het woordje ‘niet’ laatste zin pagina 5 onder kopje ‘ Inhoud’  van agendapunt 12, vastgesteld. 

 
4. Parafenbesluitenlijst DB 

Inhoud 
De parafenbesluitenlijst DB periode 15 januari 2019 tot 7 februari  2019 nr. 19.0000443 is ter 
vergadering uitgereikt en bijgeplaatst bij de vergaderstukken op de website. 
Acties 
Geen 
Besluit 
Kennisgenomen is van de parafenbesluitenlijst DB periode 15 januari 2019 tot 7 februari 2019  
nr. 19.0000443 

 
5. Portefeuillehoudersoverleggen 

Inhoud 
Op tafel liggen het resume portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 20 december 2018 nr. 
18.0008562 en het resume portefeuillehoudersoverleg fysiek domein van 20 december 2018 nr. 
18.0011439 
Mw. Heijstee meldt dat onder het motto ‘Zorg op de juiste plek in de regio’ in de vorm van een 
samenwerkingsnetwerk, afstemming plaatsvindt tussen de portefeuillehouders sociaal domein en 
de partners in de zorg. 
Acties 
Geen 
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Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen 

 
6. Terugblik Regiocongres 

Inhoud 
De algemene feedback is positief, goede sprekers en een goed lopend programma. Er leefde bij 
enkele raadsleden de verwachting om met elkaar in debat te kunnen gaan over de verschillende 
ingebrachte zienswijzen. Nu bleven de meeste raadsleden staan in eigen kring. Het gesprek met de 
raadsleden van de buurgemeenten rond de banieren bleef beperkt.  
In afstemming met de Regioambassadeurs is kort voorafgaand aan het congres - na zorgvuldige 
afweging - afgezien van het verdelen van de ca. 200 raads- en bestuursleden over acht 
gesprekstafels. Logistiek bleek dit niet werkbaar. Centraal stond tijdens dit Regiopodium allereerst 
de ontmoeting en het leveren van inzicht in de succesfactoren van samenwerking. De bijdrage van 
Hans Uneken liet goed zien wat de gemeenteraden in de verschillende zienswijzen met elkaar delen.  
Een aantal gemeenteraden heeft de ontwikkeling van een omgevingsvisie aangemerkt als een 
belangrijke onderlegger voor de afweging van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen indit 
gebied. 
Een verdieping op de speerpunten moet nog plaatsvinden. Het handelingsperspectief om te komen 
tot een bestuurs- en slagkrachtige aanpak van de RSA vraagt nader uitwerking. 
Acties 
Follow-up van dit Regiocongres is de concretisering van de speerpunten en het ontwikkelen van een 
handelingsperspectief voor versterking van de gezamenlijke slagkracht. De RSA vormt een eerste 
aangrijpingspunt om hierover regionaal met alle geledingen het gesprek te voeren. 

 
7. Regionale samenwerkingsagenda 

Inhoud 
Er wordt aan de hand van bijgevoegde power point gesproken over de vervolgaanpak. Het is een 
eerste vingeroefening. In de RSA wordt ook opgenomen waar versteviging van de gezamenlijke 
slagkracht noodzakelijk is om succesvol te zijn. Er is een lijst met instrumenten die ook in 
combinatie zijn in te zetten.  
De heer Kastje doet de aanbeveling om een tussenstap met de gemeenteraden te maken bij de 
concretisering van de speerpunten. Het verdient aanbeveling om een extra Regiopodium te prikken 
tussen nu en het Regiopodium van 26 april. 
De secretaris geeft aan dat uit het regionale overzicht van geplande raadsvergaderingen een 
Regiopodium begin of eind van de week van 18 maart als optie naar voren komt.  
Op 14 februari vindt hierover afstemming plaats met de regioambassadeurs.  
De heer Uneken geeft aan dat hieraan voorafgaand (begin maart) een extra bijeenkomst met de 
portefeuillehouders wordt uitgeschreven voor bespreking van een eerste opzet van de ontwerp RSA. 
Acties 
1. In afstemming met de Regioambassadeurs een extra Regiopodium in de week van 18 maart in te 
voegen als tussenstap in de ontwikkeling van de RSA en concretisering van de speerpunten. 
2. In afstemming met de portefeuillehouders begin maart een eerste uitwerking te bespreken die 
aan de orde zal zijn tijdens het extra Regiopodium in de week van 18 maart. Over de exacte datum 
van het Regiopodium vindt nog afstemming plaats met de regioambassadeurs.  
(Secr: dit is 22 maart geworden). 
Besluit 
Planning van een tussenstap van concretisering in het proces van ontwikkeling van de RSA   
Een sessie met de portefeuillehouders te plannen begin maart zodat op 7 maart een ontwerp RSA 
aan het algemeen bestuur voorligt. (Secr: gecombineerd met de AB vergadering op 7 maart)   

 
8. Ontwikkeling samenwerkingskracht 

Inhoud  
Afgelopen periode is in de geledingen burgemeesters en gemeentesecretarissen een eerste  
gedachtewisseling geweest over de aanpak tot versterking van de bestuurskracht van de regio als  
bestuurlijk systeem.  
Door de voorzitter is Rein Schurink gevraagd om komende periode een rondje door de regio langs 
de burgmeesters te doen over de aanpak en de verwachtingen die leven over de aanpak.  
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De regionale samenwerkingsagenda (RSA) vormt een concreet aangrijpingspunt om volgens het 
principe ‘ vorm volgt inhoud’  zo concreet mogelijk de samenwerkingskracht te versterken. 
Er is geen draagvlak voor een ‘one size fits all’ oplossing in deze regio. Per opgave zijn er 
aantoonbare verschillen. Bij de strategische opgaven staat een versterkte legitimatie centraal. Bij 
omvangrijke uitvoeringsopgaven gaat het om gebundelde ambtelijke inzet en versterkt 
politiek/bestuurlijk mandaat met een toereikende controle. Om innovatie en de gewenste 
ontwikkeling te realiseren zijn investeringen en fondsen. Uit de discussie die volgt komt naar voren 
dat gemeenteraden niet zo ver zijn dat men op voorhand bereid is om zeggenschap in te leveren 
voor de versterking van de gezamenlijke slagkracht.  
Acties 
De aanpak volgens het principe ‘ vorm volgt inhoud’ komt aan de orde tijdens de rondgang van Rein 
Schurink. De eventuele ruimte die van BZK gevraagd wordt om te experimenteren of een andere 
ondersteuningsvraag wordt hierin meegenomen.  
In de Regionale Samenwerkingsagenda wordt per opgave de onderbouwing van het belang van de 
gezamenlijke aanpak gevolgd door instrumenten die de communicatie/legitimatie/controle en de 
ambtelijke, bestuurlijke- en financiële slagkracht versterken. De eventuele uitbreiding van de 
gereedschapskist wordt bij de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling uitgewerkt en 
geborgd. 
Besluit 
RSA levert per opgave inzicht in de instrumenten die ingezet worden om de legitimatie, de 
bestuurskracht en de gezamenlijke slagkracht te versterken.  

 
9. Samenwerking Flevoland 

Inhoud 
Er is op initiatief van de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland in ontwikkeling een 
samenwerkingsovereenkomst (SOK). De GGD is betrokken bij de samenwerking tussen beide 
regio’s op het onderdeel GHOR taken. 
Acties 
De SOK wordt na ondertekening v.k.a. toegezonden. 
Besluit 
In dit stadium is kennisgenomen van de ontwikkeling.  

 
10 a. Begrotingswijziging 2019 

Inhoud 
Oplegger 18.0011440, AB besluit 18.0011268 en Begrotingswijziging Zorg en Veiligheidshuis nr. 
18.0010806:  Regio Gooi en Vechtstreek voert sinds 1 januari 2018 het beheer uit voor het Zorg- en 
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. In Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werken 
gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen aan de persoonsgerichte aanpak 
van plegers van overlast en criminaliteit. Doel is om gezamenlijk ernstige overlast en criminaliteit 
terug te dringen, recidive te voorkomen en perspectief te bieden aan individuen en gezinnen op 
volwaardige deelname in de samenleving.  
Begin 2018 heeft het veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek de doorontwikkeling naar Zorg- en 
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek ingezet. Eind 2018 is deze doorontwikkeling naar tevredenheid 
van de samenwerkende partners uitgewerkt en gerealiseerd. De gemeenten en de Regio Gooi en 
Vechtstreek hebben in 2018 structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de 
doorontwikkeling mogelijk te maken. Nu de doorontwikkeling is gerealiseerd blijkt dat de 
gemeentelijke bijdrage structureel lager uitvalt ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage. 
De stuurgroep zorg en veiligheidshuis heeft besloten de gemeentelijke bijdrage te verlagen conform 
bijgevoegde begrotingswijziging. Het algemeen bestuur dient dit besluit technisch te verwerken in 
de Regiobegroting. Vanaf 2021 bedraagt de verlaging jaarlijks ongeveer € 84.517,- ten opzichte van 
de eerder vastgestelde begroting.  
Acties 
Begrotingswijzing doorvoeren. 
Besluit 
1. Vastgesteld is de begrotingswijziging Zorg en Veiligheidshuis 2019-5 met kenmerk 18.0010806; 
2. De omvang van de bestemmingsreserve Zorg en Veiligheidshuis is gemaximeerd op € 60.000,-  
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10 b. Aanvullend agendapunt (29/1): Overheveling budget 
Inhoud 
Oplegger overhevelen budget van 2018 naar 2019 nr. 19.0000866 en voorstel nr. 19.0000708. 
Bij het vaststellen van de programmabegroting autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks 
bestuur tot het doen van uitgaven om voorgenomen activiteiten, plannen en prestaties te realiseren.  
Voor begrotingsjaar 2018 geldt dat een aantal voor 2018 begrote activiteiten niet of niet volledig zijn 
uitgevoerd en wordt verschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. Voorgesteld is het bij deze 
activiteiten behorende budget ter hoogte van € 425.530 over te hevelen (‘mee te verschuiven’) van 
2018 naar 2019, ter dekking van de kosten voor deze activiteiten. Door in te stemmen met het 
overhevelen van deze budgetten is voorafgaand aan het vaststellen van de Jaarstukken 2018 met 
een voorstel ingestemd over de resultaatbestemming. Het overhevelen van budgetten is formeel 
onderdeel van de bestemming van het resultaat.  
De heer De Kloet vraagt bevestiging of deze posten als zodanig waren opgenomen in de begroting.  
De heer Rebel  bevestigt dit en licht toe dat door nu in te stemmen met het overhevelen van de 
bedragen uit 2018 naar 2019 -  voorafgaand aan het vaststellen van de Jaarstukken 2018 – deze 
posten bij de voorstellen over de resultaatbestemming als reeds vastgesteld zullen worden 
weergegeven. Na een korte inventarisatie blijkt het algemeen bestuur bereid om tijdens deze 
vergadering, vooruitlopend op behandeling van het resultaat 2018, hiermee in te stemmen. 
Acties 
Bij de bestemming van het resultaat 2018  wordt ten tijde van de vaststelling van de jaarstukken 
2018 (besluitvorming juli 2019) verwezen naar dit besluit. 
Besluit 
Besloten is om gelet op de voortgang van de projecten, voorafgaande aan de besluitvorming die pas 
in in juli 2019 plaatsvindt over de bestemming van het resultaat van 2018, de volgende budgetten 
van 2018 naar 2019 over te hevelen: 
WNRA                                                            €    50.000  
inclusief werkgeverschap                €    35.000  
FIT                                                           €    32.230  
Alles is Gezondheid                              €    11.300  
Matchen op werk                               €  113.000  
SROI                                                          €     67.000  
DLP                                                          €     67.000  
Tel mee met taal                             €     50.000 + 
Totaal van 2018 naar 2019               €   425.530 

 
11. Op de rol voor zienswijze naar raden 

Inhoud 
Begrotingswijzigingen 2019 nrs. 1 en 2  nr. 18.0009235 
Acties 
Behandeling op 7 maart 2019 

 
12. Verzonden in december 2018 

Inhoud 
Reactie op interim-controle  20 december 2018 nr. 18.0010176 ter kennisname aan het AB 
Kaderbrief 2020  21 december 2018 18.0008923 ter kennisname aan de gemeenteraden 
Acties 
De colleges verzenden de Kaderbrief ter informatie aan de gemeenteraden.   

 
13. Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 
Mw. Mansfeld geeft aandacht aan de publicaties rond de circulaire economie, de campagne Veilig 
Thuis en de oprichting van het Soa adviespunt voor deze regio.     
De heer Luijten ziet in het licht van de Provinciale verkiezingen (20 maart 2019) aanleiding om 
vanuit de regio een regionaal afgestemde brief met wensen richting de Provincie te verzenden aan 
de onderhandelaars en de formateur(s). Het algemeen bestuur neemt dit initiatief over.  
Daarnaast is goed om alvast een datum voor nadere kennismaking met het college GS te gaan 
plannen in de maand september. Het verdient aanbeveling met de Provincie NH een strategische 



Pagina 5 van 7 

agenda op te stellen voor dit gebied, gekoppeld aan de opgaven in de RSA. Dit kan bijdragen aan de 
effectiviteit van de bestuurlijke samenwerking met de Provincie.        
Mw. Heijstee meldt dat het dagelijks bestuur - als een lokale uitwerking van het generatiepact - voor 
de organisatie van de Regio afwijkt van de rechtspositie van Hilversum. Voor de Regio is een 
financieel beter beheersbaar vitaliteitspact ontwikkeld, waarin de vitaliteit van medewerkers 
centraal staat en maatwerk mogelijk is.  
 Dhr. De Kloet meldt dat de het programma CERT met de input van een extern adviseur afgelopen 
periode meer inhoud heeft gekregen. Uit gesprek met de directeur van het Muiderslot blijkt de 
bereidheid om aan die samenwerking actief bij te dragen. Spreker verzoekt de eenheid als regio 
naar buiten uit te dragen. Gerefereerd wordt hierbij aan de informatie over de samenwerking tussen 
Hilversum en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.    
De heer Kastje attendeert op de brief van Amsterdam over beperking van de deelname van de 
wethouders uit Amsterdam aan de verschillende gremia in de MRA. 
Daarnaast viel spreker op dat een ontwerp-reactie op de ontwikkeling van Schiphol op de agenda 
PFHO staat als openbaar stuk. Op basis hiervan is een publicatie opgenomen in de krant, terwijl er 
nog geen vastgesteld standpunt was van het regionaal portefeuillehoudersoverleg.           
De heer Uneken geeft aan dat raadsleden frequent aandringen om de agenda en de 
ontwerpdocumenten openbaar te zetten, zodat de transparantie over wat regionaal op tafel ligt 
gewaarborgd is. De ambtelijke adviesstatus van dit stuk was duidelijk weergegeven. 
De heer Kastje herkent die behoefte, maar vraagt te bezien of hierin een middenweg is te 
bewandelen. Tenslotte informeert spreker naar het fietsparkeren rond het Regiokantoor.  
De voorzitter meldt dat hij op 7 maart in de middag een kort gesprek heeft met minister Ollongren. 
Voorgelegd wordt de minister de reikwijdte van de experimenteerruimte. Komende week doet Rein 
Schurink een rondje om ook in kaart te brengen wat er bij gemeenten aan verwachtingen van BZK 
leeft ter ondersteuning van de ontwikkeling van de gezamenlijke bestuurskracht.  
       
Acties 
1. Voor 7 maart aanbieden een ontwerp-brief vanuit de regio voor inbreng bij de onderhandelaars 
formateur(s) bij de collegeonderhandelingen na de Provinciale verkiezingen.  
2. Een datum plannen dit najaar voor nadere kennismaking met het college GS. 

 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen en dagelijks bestuur d.d.                        2019 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
 
J.J. Bakker  P.I. Broertjes 
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Bijlage sheets 
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