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CONCEPT- VERSLAG 

Overleg Regioambassadeurs 14 februari 2019 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig Regioambassadeurs (zie lijst)  

Jaap Jan Bakker (JJ) Igor Meuwese (IM) Marije Mansfeld (MM)  
Afwezig Zie lijst 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0001308 

 
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 Sean Bogaers (veel beterschap!), Jos de Lange, Mark Marshall, 
Sorrel Hidding. 
Acties 
 

 
2. Vaststelling agenda  

Inhoud 
Ontwerp agenda 19.001047 

Acties 
Het ontwerp is conform vastgesteld. 

 
3. Vaststelling verslag van 10 januari  2019 

Inhoud 
Ontwerp-verslag 18.0011015 

Acties 
Het verslag van 29 november is conform vastgesteld. 

 
4. Evaluatie Regiocongres 5 februari 

Inhoud 
De algemene feedback is positief, goede sprekers en een goed programma. Er leefde bij enkele 
raadsleden wel de verwachting om met elkaar in debat te kunnen gaan over de verschillende 
ingebrachte zienswijzen. Nu bleven de meeste raadsleden waarneembaar in gesprek in eigen kring. 
Het beoogde gesprek met raadsleden van de buurgemeenten rond de banieren bleef uit.  
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De bijdrage van Hans Uneken liet goed zien wat de gemeenteraden met elkaar delen.  Een 
verdieping op de speerpunten moet nog als tussenstap plaatsvinden. Ook het handelingsperspectief 
voor een bestuurs- en slagkrachtiger samenwerking vraagt om een gesprek om te komen tot 
concretisering. Het was tijdens het congres meer zenden dan ontvangen. 
Voor de deelnemers uit Weesp werkten elementen in de speech van de Regiovoorzitter over de Arhi  
en de positie van Amsterdam vervreemdend, omdat aldaar de keuze is gemaakt voor het op termijn 
samengaan met Amsterdam.  Als het gaat om de functie van dit congres dan is dat vooral de 
markering geweest van een nieuwe periode waarin samenwerking weer centraal staat.  
Gewerkt is vooral (zie presentatie prof ’t Hart) aan ‘de onderkant van de ijsberg’, het aanhalen van de 
contacten met andere raadsleden in een uitstekende ambiance. Het congres zelf kent nog geen 
spelregels. Daar is volgende jaren meer aan richting uit te halen. Bij de uitwerking van de sturings- 
en controleinstrumenten RSA is dit een punt van aandacht.                 

 
5 Regionale samenwerkingsagenda 

Inhoud 
De portefeuillehouders ontwikkelen na 5 februari – op basis van de ingebrachte zienswijzen - een 
geactualiseerd ontwerp regionale samenwerkingsagenda. Tijdens het congres en ook tijden de 
vergadering van het algemeen bestuur op 7 februari j.l. is geconstateerd dat een tussenstap met de 
raadsleden medio maart zinvol is. De speerpunten zijn nog globaal en vragen om nadere 
concretisering.   
IM doet een eerste vingeroefening met de RSA. Naast de inhoud van de opgaven zal ook zicht 
moeten worden gegeven op versterking van de sturing en de controle. Voor versterking van het  
besturingssysteem zijn verschillende instrumenten in te zetten.  
Voor de ene opgave kan voor het binden van elkaar aan de lange termijn afspraken en versterkte 
legitimatie belangrijk zijn om als eenheid te opereren. Voor andere opgave kan een gezamenlijk 
bestuurlijk mandaat voldoende zijn. Voor andere concrete opgaven is een versterkte ambtelijk 
slagkracht (taskforce) of financiële slagkracht (transitie- of innovatiefonds) om de gewenste 
transitie mogelijk te maken.          
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Uit de reactie op de vingeroefening en de presentatie van IM blijkt dat de wijze van benadering (per 
opgave maatwerk op terrein van de legitimatie, de governance en de organisatorische 
randvoorwaarden) voor raadsleden niet toereikend is. Het vergroot niet het inzicht in de 
mogelijkheid van sturing en controle.  
 
Vanuit dit perspectief wordt aanbevolen om de verschillende instrumenten*1) afzonderlijk in beeld 
te brengen en met een klankbordgroep samengesteld uit de gemeenteraden voor de raadspraktijk te 
beoordelen op toepasbaarheid en effectiviteit.  
De RSA zou zich vooral moeten richten op de inhoud van de opgaven en processen, hoe 
gemeenteraden, inwoners en andere stakeholders hierbij per opgave worden betrokken. Daarnaast 
kunnen enkele kapstokken worden opgenomen op basis waarvan een klankbordgroep vanuit de 
raden  aan de slag kan met instrumenten (voorstellen die uitwerking krijgen in de GR).  
 
1*)zoals uitbreiding (via de GR) van zienswijzeprocedures, versterkt regionaal politiek/bestuurlijk mandaat, 
raadsadviescommissies per opgave, een regiogriffier, een richtinggevend regiocongres, een bindend advies/mediaton 
procedure of een regionale hoorzitting).            

 
Extra Regiopodium 
Afgesproken wordt om in voorbereiding te nemen een extra Regiopodium. De voorgestelde datum 
18 maart wordt afgewezen (i.v.m. vooravonden van de provinciale verkiezingen). 
 
Als datum wordt vastgelegd vrijdag 22 maart vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur zonder maaltijd.    
Het programma wordt voorbereid door de regioambassadeurs. Het idee is om tafels op inhoud per 
speerpunt in te richten en een tafel over de vorm/inzet van instrumenten die tot versterking van de 
legitimatie, slagkracht en de controle leiden.  
Vanuit andere regio’s zullen personen worden benaderd om inbreng te leveren van goede ervaringen 
en oplossingen.         
 

 
6. Raadsvertegenwoordiging MRA    

Inhoud 
Vanuit Blaricum wordt gemeld dat er raadsleden bereid gevonden zijn om deel te nemen in de 
klankbordgroep van raadsleden MRA. Algemeen wordt geconstateerd dat deelname aan de 
klankbordgroep MRA voor raadsleden geen aanbeveling verdient. De positie is onduidelijk.  

 
7. Rondje langs de velden    

Inhoud 
Bianca meldt dat de Provincie NH het voornemen heeft om uit het GNR te treden tegen betaling van 
een afkoopsom. Bianca zal de informatie waar/wanneer dit op de agenda staat verspreiden. 
Christien meldt dat deelgenomen is aan een deelsessie Omgevingsvisie NH over samenwerking. 
Aanbeveling was: ‘Leer  elkaars gebied beter kennen’. Een idee dat hierbij aansluit is om de 
Regiopodia te laten plaatsvinden in de verschillende gemeenten met introductie van de 
gebiedsontwikkelingen in de gastgemeente.   
Dit idee wordt breed onderteund:  
 
Actie JB in afstemming met de griffiers:  roulerend treden gemeenteraden op als gastheer/-vrouw 
van de Regiopodia voor ca. 60-80 raadsleden en bestuursleden uit de overige gemeenten.            
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8. Rondvraag     

Inhoud 
Ineke heeft geconstateerd dat bij het afstemmen over de routes voor snelfietspaden door de regio 
niet overal bekend lijkt hoe breed die snelfietspaden zijn en welke eisen hieraan worden gesteld.   
In Nederland is de minimaal gewenste breedte van de fietsstrook op de fietssnelweg 2,00 meter. De 
absolute minimum breedte van de fietsstrook is 1,50 meter. 
 https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/mobiliteit/snelfietsroutes/  
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