
  
 

Pagina 1 van 4 

VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur en portefeuillehouders 7 maart 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); S. Lankreijer (Eemnes); W. Jaeger (Hilversum);.  
I. Meuwese (algemeen directeur); S. von dem Borne (concerncontroller),  
H. Uneken (strategisch manager); Marije Mansfeld (communicatieregisseur). 
B. Boudewijnse (Gooise Meren); J.Klink (Wijdemeren); G.Knoop (Blaricum); R. van 
Rijn (Wijdemeren); F. Voorink (Hilversum); N. Schimmel (Gooise Meren); 
K.Walters (Hilversum); M.Verbeek (Huizen); M. Hoelscher (Huizen); G. Hendriks 
(Gooise Meren); T. Stam (Laren); R. Boom (Huizen); J.M. Vos(Weesp); 
S. Chaara (secretaris pfho sociaal domein). M. den Uijl (secretaris pfho fysiek 
domein); A. van Dijk (CvdK Noord-Holland); J. Blauwbroek (Regiomanager Gooi & 
Vechtstreek Prov. NH).   

Afwezig - 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0001882 

 
 
WERKBEZOEK COMMISSARIS VAN DE KONING  

  

Ontvangst  van de CvdK Arthur van Dijk 
Entree Regiokantoor (ingang aan de spoorzijde) 
    

 

Fotomoment met de portefeuillehouders  
Voorzijde gebouw (aan de zijde van de Brinklaan)  
 

 
 

 

 
 
 

 
  

Welkom en kennismaking  
De voorzitter, de heer Broertjes, heet de Commissaris van de Koning van harte welkom.  
De aanwezigheid wordt op prijs gesteld op een belangrijk moment waarop de portefeuillehouders 
met de actualisering van regionale samenwerkingsagenda aan de slag gaan. Gewerkt wordt volgens 
het principe ‘vorm volgt inhoud’.  Per opgave wordt in beeld gebracht de benodigde versterking van 
de gezamenlijke bestuurskracht. Spreker geeft aan dat dit niet een eenvoudig proces is en nog het 
nodige vraagt aan opbouw ook bij gemeenteraden van vertrouwen in de regionale samenwerking.    
 
De commissaris van de Koning,  de heer Van Dijk, biedt de gemeenten aan om komende periode 
daar - waar dat nodig mocht blijken - bij dit proces van versterking van de bestuurskracht te 
ondersteunen. Er is begrip voor het feit dat het enige tijd vraagt om de bestuurlijke verhoudingen te 
normaliseren. Spreker zegt toe hieraan in de contacten een constructieve bijdrage te willen leveren.  
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1. Opening en mededelingen 
Inhoud 
Door de voorzitter wordt stil gestaan bij het overlijden op jonge leeftijd van een geliefd en 
gerespecteerd portefeuillehouder uit Gooise Meren, Gerben Struik.  Gerben was tijdens de vorige 
zittingsperiode de regionaal bestuurlijk trekker van het programma Jeugd. Hij had hart voor de 
jeugd. Hij sprak nooit over dossiers, maar altijd over mensen en dan wist hij waarover hij het had. 
Dat deed iets met de mensen om hem heen. Hij wist ze te raken omdat hij zelf ook geraakt was.   

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
  De agenda wordt overeenkomstig het concept nr. 19.0001320 vastgesteld. 

 
3. Vaststellen verslag 7 februari 2019 

Inhoud 
Het ontwerp-verslag nr. 19.0001165.   
Acties 
Geen 
Besluit 
Het verslag van 7 februari 2019 nr. 19.001165 is conform ontwerp vastgesteld. 

 
4. Evaluatie MRA  

Inhoud 
Tijdens de vergadering van de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van 10 oktober 
2018 is afgesproken de MRA samenwerking te evalueren. Het evaluatieteam onderzoekt de 
volgende hoofdvraag: ‘In hoeverre heeft het in 2017 ondertekende Convenant Versterking 
samenwerking Metropoolregio Amsterdam, en de werkwijze die daaruit voortvloeit, bijgedragen aan 
verwezenlijking van de ambities die in het Convenant zijn verwoord? En wat kan er worden gedaan om 
de regionale bestuurlijke samenwerking in de MRA-regio te versterken, inclusief de betrokkenheid van 
raden en staten?’  
De eerste bevindingen van het evaluatieteam worden nog voor het zomerreces gepresenteerd. 
Pieter Broertjes neemt als voorzitter van Regio Gooi en Vechtstreek deel aan de klankbordgroep van 
de evaluatie. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek nemen als deelregio deel aan de MRA. Op korte 
termijn (secr: 4 april) komen de bestuurders uit Gooi en Vechtstreek die nauw betrokken zijn bij de 
MRA bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Dit zijn de heer W. Jaeger, R. Boom en A. 
Luijten.  In het portefeuillehoudersoverleg en het algemeen bestuur van april komt dit onderwerp 
terug op de agenda van het algemeen bestuur. 
De heer Jaeger benadrukt om in regionaal verband niet uitsluitend te concentreren op wat we 
kunnen halen uit de MRA maar ook wat we daar kunnen brengen en bijdragen.   
De heer Van Dijk onderschrijft dit betoog en benadrukt dat een actieve inzet van de bestuurlijke 
deelnemers en een versterkte betrokkenheid van de gemeenteraden en de provinciale staten tot 
synergie bij realisatie van de gezamenlijke opgaven leidt. Spreker ziet een nauwe relatie met de 
opgaven in Gooi en Vechtstreek.               
Acties 
MRA evaluatie agenderen voor de vergaderingen van de portefeuillehouders en het algemeen 
bestuur in de maand april. 
Besluit 
Kennisgenomen is van de start van de evaluatie MRA. Agenderen ter bespreking voor de volgende 
vergaderingen van het  portefeuillehoudersoverleg en algemeen bestuur de vraag:  
 ‘In hoeverre heeft het in 2017 ondertekende Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio 
Amsterdam, en de werkwijze die daaruit voortvloeit, bijgedragen aan verwezenlijking van de ambities 
die in het Convenant zijn verwoord? En wat kan er worden gedaan om de regionale bestuurlijke 
samenwerking in de MRA-regio te versterken, inclusief de betrokkenheid van raden en staten?’ 

 
5. Werkbijeenkomst RSA portefeuillehoudersoverleggen 

Inhoud 
Na introductie van de heer Uneken is gesproken over een eerste aanzet voor de ontwerp regionale 
samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 2022 aangeboden. De status is die van 



Pagina 3 van 4 

bespreekstuk. Aan de orde was het werkdocument nr. 19.0001608 versie 1.1 d.d. 4 maart 2019.  
Op 22 maart zal door raadsleden eveneens gesproken worden over de gezamenlijke opgaven zoals 
vanuit de gedeelde zienswijzen overgenomen en nog in de vorm van een werkdocument.  
Tijdens de behandeling van het werkdocument wordt waardering geuit voor de eerste aanzet.  
De discussie spitst zich daarna toe op de vraag hoe kan worden  overgeschakeld van een 
vrijblijvende samenwerking naar een meer (bestuurs)krachtige vorm van samenwerking en naar een 
samenwerking waarin de legitimatie gewaarborgd is.  
Gerefereerd wordt aan de ervaring dat gemeenteraden en colleges het heel lang op papier met 
elkaar eens lijken te zijn totdat de uitvoering direct het eigen grondgebied en/of de inwoners raakt.   
Bij de inzet van instrumenten wordt in het werkdocument uitgegaan van maatwerk per opgave tot 
waar nodig een versterkte zelfbinding. Het regionale bestuurlijke systeem heeft geen 
doorzettingsmacht, tenzij de gemeenteraden bereid zijn zeggenschap te delen of over te dragen.  
Door enkele bestuurders wordt naar voren gebracht dan het succes van de agenda mede afhankelijk 
is van de ontwikkeling van een voldoende gelegitimeerde slagkracht en doorzettingsmacht.          
Acties 
Het werkdocument wordt ingebracht in gesprek aan tafel op 22 maart tijdens het extra 
Regiopodium met bestuurders en gemeenteraadsleden. 
 
(Secr: Door tijdgebrek is de notitie ‘dwarsdoorsnede gesprekken met de burgemeesters’ van Rein 
Schurink nr. 19.0001691  met bijlagen nr. 19.0001378 en nr. 19.0001379 niet behandeld. Dit wordt 
opnieuw geagendeerd voor de algemeen bestuursvergadering op 11 april. De heer Schurink zal hierbij 
aanwezig zijn)     
Besluit 
Geen  

 
CONFORM STUKKEN:  
 
6. Ingekomen reacties en zienswijzen P&C   

Inhoud 
1 Reactie Wijdemeren op Kaderbrief 2020 nr. 19.0001153 
Omdat de raad geen mogelijkheid heeft een zienswijze in te dienen stellen wij als college een reactie op de Kaderbrief 2020. Wij 
geven u mee als uitwerking van de kaderbrief 2020 in de begroting 2020 om de bijdrage van de gemeente Wijdemeren alleen te 
verhogen met wat op grond van loon-pensioen- en prijsstijgingen is gerechtvaardigd. 

2 Besluit Blaricum (om geen zienswijze in te dienen)  nr. 19.0001189  
3 Besluit Eemnes (om geen zienswijze in te dienen) nr. 19.0001364 
4 Zienswijze Wijdemeren BW 2019 1 en 2 (akkoord) nr. 19.0001669 
Wij delen u mee geen zienswijze in to dienen voor de 1e twee begrotingswijzigingen 2019. Wij gaan akkoord met beide 
begrotingswijzigingen onder voorbehoud van besluitvorming van de raad op 7 maart 2019. Het concept besluit om geen 
zienswijze in te dienen is behandeld in de commissie Bestuur en Middelen op 14 februari 2019 

5 Zienswijze Hilversum d.d. 6 maart nr. 19.0001774 
De gemeenteraad van Hilversum neemt kennis van de begrotingswijzigingen 2019-1 en 2019-2. De 
gemeenteraad van Hilversum staat positief ten aanzien van de begrotingswijzigingen. De gemeenteraad van Hilversum 
verzoekt u in dit kader ons jaarlijks op de hoogte te houden van de vaccinatiegraad in de gemeente Hilversum. Voorts 
verzoeken wij u ons tijdig te informeren over de uitputting van de middelen bestemd voor Volwasseneneducatie 

Acties 
Geen 
Besluit 
De reacties en de zienswijzen zijn voor kennisgeving aangenomen 

 
7. Begrotingswijzigingen 2019-2020 

Inhoud 
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren voeren sinds 1 
januari 2017 gezamenlijk het beleidsplan bescherming en opvang 2017 - 20201 uit vanuit de Regio 
Gooi en Vechtstreek. De gemeenten hebben de beleidscoördinatie, inkoop en het (financieel) beheer 
van bescherming en opvang ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en 
Vechtstreek. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, vrouwenopvang en de bestrijding 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een in Nederland unieke samenwerking voor kwetsbare 
jeugdigen, volwassenen en ouderen in Gooi en Vechtstreek. De uitvoering van het beleidsplan is 



Pagina 4 van 4 

halverwege. Regio Gooi en Vechtstreek informeerde de gemeenten eind 2018 over de voortgang van 
de uitvoering van het beleidsplan. Naar aanleiding van deze voortgangsrapportage en diverse 
bijstellingen vanuit het Rijk op de centrumgemeente-uitkeringen stelt de Regio Gooi en Vechtstreek 
de begroting bescherming en opvang 2019 – 2021 bij. 
Acties 
Bijstelling van de begroting bescherming en opvang. 
Besluit 
Mede gelet op het advies van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein:  
1. Het verwachte overschot bescherming en opvang 2018 à € 1,4 miljoen bij de vaststelling van de 
jaarrekening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 uit te keren aan de regiogemeenten. 
2. Vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor bescherming en opvang, onderdeel 
Veilig Thuis te verlagen met € 300.000. 
3. In 2019 € 195.492 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 425.343 
(totaal € 620.835) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang; 
In 2020 € 637.527 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 
715.228) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang; 
In 2021 € 77.701 minder te onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 
(totaal € 0); hiermee de begroting bescherming en opvang met ingang van 2021 structureel sluitend 
te maken. 
4. De ‘Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021 nr. 18.0009769 vast te stellen’ 
5. Verzenden van de ‘Informatiebrief begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021’ nr. 
19.0001128 aan de gemeenten. 

 
8. Begrotingswijzigingen 2019 nr. 1 en nr. 2 

Inhoud  
 Gemeenteraden hebben tot uiterlijk 28 februari 2019 de mogelijkheid gehad om een zienswijze op  
begrotingswijziging(en) bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen. 
De toelichting werd met verzoek tot uitbrengen van een zienswijze per brief met kenmerk nr. 
18.0009235  op 29 november 2018 aan de gemeenteraden van de Regiogemeenten en de gemeente 
Eemnes verzonden.  
Wijzigingen:  
1. Rijksvaccinatie              Regiogemeenten                          Structureel € 132.006 
2. Volwasseneneducatie Hilversum (centrumgemeente)  Structureel € 709.480 
                                             Regiogemeenten                          Structureel Risicodragend 
Acties 
Mede op basis van de ontvangen zienswijzen is overgaan tot vaststelling van de 
begrotingswijzigingen.   
Besluit 
Vast te stellen begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 jaar 2019 met kenmerken nr. 18.0008466 en nr. 
18.0009216 

 
9. Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 
Geen 
Acties 
Geen 

 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen en dagelijks bestuur d.d. 11 april 2019 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
J.J. Bakker  P.I. Broertjes 


