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VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur 11 april 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); 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); 
Rein Schurink.  

Afwezig K. van Hunnik (Laren) 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker  
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0010227 

 

1. Opening en mededelingen/stukken ter kennisname 
Inhoud  
-Brief 7 maart 123Inkt.nl in Ned. den Berg over OV: Is reeds behandeld in pfh. Fysiek Domein    
-26 april concept - programma Regiopodium   
-10 mei 15.00 uur uitnodiging opening nieuwe kantoor Regionale Ambulancevoorziening (RAV)   
-17 mei werkbezoek CvdK. Het programma met uitnodiging van de Provincie volgt. 
Mw. Heijstee doet de volgende mededelingen:  
De landelijk Award is toegekend voor de rookvrije regio. De brede aanpak in deze regio heeft een 
landelijke uitstraling en een voorbeeldfunctie.  
Uit het Georganiseerd Overleg: 
Gesproken is over de invoering van de Wnra.  
Brede steun is voor het Vitaliteitspact. Dit is een eigen uitwerking van het Generatiepact gericht op  
maatwerk en vitaal houden van medewerkers en organisatie.     
Acties 
Geen 
Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen  

 

2. Vaststellen verslag van 7 maart 2019 
Inhoud 
Ontwerpverslag 19.0001882 
Acties 
Geen 
Besluit 
Conform ontwerp vastgesteld 

 

3. Voorbereiding Regiegroep MRA   
Inhoud 
Documenten nrs. 19.0009689, 19.0009690, 19.0009691, 19.0009692, 19.0002099 
De heer Jaeger benadrukt dat op serieuze wijze ook naar de eigen inbreng in het MRA verband moet 
worden gekeken.    
Aangevuld wordt de evaluatie met een recente voorbeeld dat het ontwerpprogramma MRA in een 
30% versie rechtstreeks vanuit de agendacommissie (waarin de regio G&V geen zitting heeft) wordt 
toegezonden aan alle gemeenteraden. Voor een bestuurlijk netwerk is dit – zonder consultatie van 
de bestuurders - een merkwaardige manier van opereren en communiceren. Door deze werkwijze is 
geen gelegenheid voor de lokale bestuurders om zich inhoudelijk voor te bereiden en wordt vooral 
weerstand ontwikkeld vanuit de gemeenteraden. De regiegroep is gevraagd hierop richting de 
agendacommissie te escaleren.    
Acties 
De heer Luijten en de voorzitter zullen de bevindingen uit deze regio in de evaluatie brengen en 
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daarvoor deelnemen aan de vergadering van de Regiegroep. 
Besluit 
Handreiking ter voorbereiding regiegroep MRA is aangevuld met kritische noot over onvoldoende 
met de bestuurders en deelregio’s afgestemde verspreiding van XX% versie naar gemeenteraden.      

 

4. Regionale samenwerkingsagenda (RSA) 
Inhoud 
De heer Uneken geeft toelichting op de inbreng vanuit de verschillende portefeuillehouders-
overleggen. In het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein is afgesproken om nog meer focus aan 
te brengen door de subcategorieën verder in te delen in wat nieuw is en wat loopt.  
De annotaties zijn voor een groot deel reeds in een volgende versie van de RSA verwerkt.  
Opgaven die al lopen worden in een nieuwe paragraaf ‘going concern’ ondergebracht.  
Er worden geen speerpunten geschrapt.   
Aansluitend op het overleg voorafgaand aan deze vergadering, is vanuit diverse colleges de 
aanbeveling gekomen om de vormvoorstellen (instrumenten) in de RSA in het proces los te 
koppelen van de behandeling van de inhoudelijke opgaven.  
De instrumenten in de RSA verwerken als voorbeelden en opnemen in een niet limitatieve lijst.  
De introductie van nieuwe instrumenten vraagt om een separaat proces met een goed 
geregisseerde experimentele fase. Het algemeen bestuur voert de regie bij de versterking van de 
legitimatie en de regionale slagkracht. Het algemeen bestuur van de Regio is in die rol aanwezig in 
het gesprek met de gemeenteraden.  
De gedachte is dat de evaluatie van de samenwerking en experimenten met nieuwe instrumenten 
samenvallen met het proces van actualisering van de gemeenschappelijke regeling.  
De secretaris geeft aan dat het proces van evaluatie van de samenwerking en het experimenteren 
met de nieuwe instrumenten in de tijd voorafgaat aan de actualisering van de gemeenschappelijke 
regeling.  
De heer Schurink bevestigt dat een gemeenschappelijke regeling niet meer is dan een juridische 
vertaling en formalisering achteraf van wat in samenwerking vorm heeft gekregen en op draagvlak 
mag rekenen.  
Op 7 mei vindt afstemming plaats met de burgemeesters over de aanpak en de regionale regierol 
die het algemeen bestuur hierbij inneemt.      
In gesprek met de werkgroep van Regioambassadeurs kwam naar voren dat een actieve 
betrokkenheid van de griffiers bij de ontwikkeling van de communicatie en de legitimatie gewenst 
is.    
Uitgereikt is ter vergadering het conceptprogramma voor het Regiopodium van 26 april.  
De ontwerp RSA wordt vanuit het algemeen bestuur door de DB leden in de vorm van pitches 
gepresenteerd.  
Acties 
-Aanpassing ontwerp versie RSA zoals besproken en eind volgende week in route brengen richting 
de gemeenteraden; 
-Voorbereiding van pitches met een handreiking komt vanuit Sturing.  
Besluit 
De ontwerp RSA wordt met inachtneming van de besproken aanpassingen eind volgende week 
vrijgegeven voor behandeling door de gemeenteraden. 

 

5. Extra onttrekking reserve bescherming en opvang 2019 
Inhoud  
Oplegger, voorstel, besluit en bijlagen Nummers 19.0001273 19.0001271 19.0001270; bijlage 1 
18.0011283; bijlage 2 19.0000822 bijlage 3 19.0001056 begrotingswijziging 2019 nr. 8  19.0001262 
De portefeuillehouders bescherming en opvang hebben een positief advies gegeven over het 
uitvoeren van de volgende drie voorstellen (bijlagen): 
- Maken en uitvoeren van een actieplan suïcidepreventie  
- Implementeren nieuwe wet verplichte ggz  
- Organiseren van een veilige en voldoende maatschappelijke opvang  
Het uitvoeren van deze voorstellen brengt incidentele kosten met zich mee.  
Het voorstel is om deze incidentele kosten te dekken uit de reserve bescherming en opvang. 
De portefeuillehouders hebben 21 februari en 21 maart 2019 unaniem een positief gegeven over het 
uitvoeren van deze plannen. 
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Acties 
Begrotingswijziging 2019 nr. 8. verwerken in de administratie  
Besluit 
1.Instemmen om voor de projecten actieplan suïcidepreventie en implementatie wet verplichte ggz 
een externe projectleider in te huren en deze incidentele kosten (€100.800) te dekken uit de reserve 
bescherming en opvang;  
2.Instemmen om uit de reserve bescherming en opvang incidenteel €101.000 aan de 
maatschappelijke opvang te verstrekken om op deze manier te voldoen aan de verplichte landelijke 
toegang;  
3.Vaststellen van de Begrotingswijziging 2019 nr. 8 . 

 

6. Ontwerpbegroting 2020-2022 (DB behandeling) 

Inhoud 
Ontwerpbegroting nr. 2020-2022 nr. 19.000861. 
Mw. Von dem Borne meldt dat recent bekend is geworden dat de GAD – gelet op de lang geleden 
afgesloten verwerkingsovereenkomst - gebruik kan maken van het overgangsrecht van de 
Belastingdienst voor de heffing van de verbrandingsbelasting. De GAD is vrijgesteld tot en met  31 
oktober 2020.    
De heer Lankreijer meldt dat de centrumgelden vanuit het Rijk via Hilversum voor de zorgregio Gooi 
en Vechtstreek niet aan Eemnes ten goede komen. De heer Uneken licht toe dat de 
centrummiddelen door het Rijk zijn toegekend aan de gemeenten in de regio G&V.  
Meer algemeen merkt de heer Jaeger op dat op de speerpunten RSA in de uitwerking behoefte is 
aan concretere sturingsinformatie.     
Acties 
Aanpassing door de vrijstelling verbrandingsbelasting tot en met 31 oktober 2020 wordt verwerkt in 
de begroting via een begrotingswijziging 2020.   
De begroting komt op 11 juli in het algemeen bestuur terug ter vaststelling.  
Besluit 
Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp nr. 19.000861 overeenkomstig vast en deze wordt d.t.v. de 
colleges toegezonden aan de gemeenteraden (zienswijzeprocedure).  

 

7. Voorlopige jaarstukken 2018 (DB behandeling)  
Inhoud 
Oplegger nr. 19.0002114, Jaarstukken nr. 19.0001610 en Voorstel resultaatbestemming nr. 
19.0009852 
Mw. Von dem Borne geeft een korte toelichting op het resultaat. Ongeveer de helft van het resultaat 
wordt gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Evenals vorig jaar is een ontwerp 
resultaatbestemmingsvoorstel opgesteld.   
Acties 
Voorlopige jaarstukken nr. 19.0001610 gaan ter informatie mee naar de gemeenteraden 
Het ontwerp bestemmingsvoorstel wordt met mogelijkheid tot inbrengen van een zienswijze aan de 
gemeenteraden verzonden.   
De stukken komen op 11 juli er vaststelling in het algemeen bestuur.  
Besluit 
Kennisgenomen is van de jaarstukken en de bestemmingsvoorstellen.  
De stukken worden ter informatie respectievelijk sinds 2018 met mogelijkheid tot inbrengen van een 
zienswijze over de bestemmingsvoorstellen doorgezonden naar de gemeenteraden d.t.v. de 
colleges.     

 

8 Actualiteiten en de rondvraag   
Inhoud 
geen 

 

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 9 mei 2019 
Secretaris  Voorzitter 
 
J.J. Bakker P.I. Broertjes  


