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MEMO 

Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 

 

Algemeen 

Aan Algemeen bestuur  

Van Jaap Jan Bakker /Hans Uneken 

Datum 23 april 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0010354 

 

Aanleiding 

Regio Gooi en Vechtstreek evalueert elke twee jaar haar gemeenschappelijke regeling en doet waar 

nodig en samen met gemeenten voorstellen tot bijstelling. Deze evaluatie staat gepland voor het 

najaar van 2019. De ontwerp regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 bevat voorstellen tot 

versterking van de legitimatie en slagkracht van de regionale samenwerking. Onderstaand werkt de 

Regio Gooi en Vechtstreek uit op welke wijze de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling 

vormgegeven kan worden. Deze uitwerking ligt ter bespreking voor op de vergadering van het 

algemeen bestuur d.d. 9 mei 2019.  

 

Analyse 

Regio Gooi en Vechtstreek is een uitvoeringsorganisatie. Negentig procent van haar activiteiten en 

inzet zijn gericht op uitvoering van gemeentelijke dienstverlening voor inwoners. Regio Gooi en 

Vechtstreek is niet alleen een uitvoeringsorganisatie. Afgelopen jaren hebben de gemeenten de 

bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking op het sociaal en fysiek domein versterkt. De gemeenten 

werken ook steeds meer samen op strategische opgaven. Binnen Gooi en Vechtstreek wordt 

gesproken over de regio met de kleine letter “r” en de Regio met de grote letter “R”. De regio gaat over 
het gebied en de samenleving en daarmee over de strategische opgaven. De Regio gaat over de 

uitvoeringsorganisatie en bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling. Met de regionale 

samenwerkingsagenda en bijbehorende uitvoeringsprogramma is de aandacht voor de regio 

afgelopen jaren enorm toegenomen.  

 

De gemeenschappelijke regeling is niet aangepast op bovenstaande ontwikkeling. De meeste artikelen 

zijn gericht op het besturen van de uitvoeringsorganisatie. De Regionale samenwerkingsagenda en 

bijbehorende strategische samenwerking zijn opgenomen in artikel 9. De Regio Gooi en Vechtstreek 

pleit ervoor om de gemeenschappelijke regeling beter aan te laten sluiten bij de actuele situatie, 

zonder dat de uitvoeringsorganisatie daar hinder van ondervindt. De Regio is primair een 

uitvoeringsorganisatie. Tegelijk is er een behoefte onder raadsleden, bestuurders en ambtenaren om 

vooral grip te krijgen op de wijze waarop de gemeenten samenwerken op de strategische opgaven.  

 

Voorstel 

Regio Gooi en Vechtstreek stelt voor om onder regie van het Regiobestuur de actualisering van de 

gemeenschappelijke regeling aan te grijpen om naast de uitvoeringsorganisatie ook de legitimatie en 

slagkracht van de regionale samenwerking op de strategische opgaven een plek te geven in haar 

gemeenschappelijke regeling. De Regio onderscheidt vier blokken bij actualisatie.  

 

Blok 1 

Uitvoeringsorganisatie  

Blok 2 

Bedrijfsvoering  

Blok 3 

Samenwerkingsagenda 

Blok 4 

Belangenbehartiging 
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Uitvoeringsorganisatie 

Afgelopen jaren zijn er verscheidene nieuwe taken ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. 

Denk onder andere aan het werkgeversservicepunt, het zorg- en veiligheidshuis en de crisisdienst 

jeugdigen. De gemeenschappelijke regeling dient hierop nog geactualiseerd te worden. Het gaat om 

de technische verwerking van uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit raads- en collegebesluiten 

van de gemeenten. 

 

Omdat de diversiteit van het takenpakket van de Regio Gooi en Vechtstreek groeit is het misschien 

ook verstandig om in het overgedragen takenpakket onderscheid te maken tussen verschillende type 

taken. De Regio onderscheidt de volgende type taken: 

 

Wettelijke taken    de wet draagt gemeenten op een taak regionaal vorm te geven 

           (GGD, veilig thuis, etc.) 

 

Centrumgemeente taken  de wetgever stimuleert gemeenten financieel samen te werken  

           (beschermd wonen, volwasseneducatie, vsv, veiligheidshuis, etc.) 

 

Gemeente taken   gemeenten besluiten met elkaar een taak samen uit te voeren 

           (GAD, urgentiebureau, etc.) 

 

Door dit onderscheid mee te nemen bij het actualiseren kan ook gekeken worden naar de procedure 

om taken over te dragen of weg te halen bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Misschien moet deze 

procedure verschillen per type taak of kan er per type taak een standaard werkwijze worden 

afgesproken.   

 

Bedrijfsvoering 

Slagkracht van de regionale samenwerking gaat ook over het slim inrichten van de bedrijfsvoering, c.q. 

planning en controlcyclus van de Regio Gooi en Vechtstreek. Nu wordt de besluitvorming van de Regio 

Gooi en Vechtstreek soms als omslachtig en soms zelfs onhandig ervaren. Zo kan het gebeuren dat 

gemeenteraden lokaal al besloten hebben met de vaststelling van een beleidsplan om bescherming en 

opvang regionaal uit te voeren en te beheren. Vervolgens verplicht de gemeenschappelijke regeling 

alsnog om de begroting uit dat beleidsplan ter zienswijze voor te leggen aan diezelfde 

gemeenteraden. Een ander punt is dat er een zienswijze-procedure met gemeenteraden wordt gestart 

op budgetten die lokaal slechts een verschuiving van de uitvoerder van dat budget betekenen en 

daarmee onder bevoegdheid van het college vallen.  

 

Tegelijk willen de gemeenteraden kunnen mee-besluiten als het er toe doet. Zo is afgelopen jaar de 

procedure bij het bestemmen van het rekeningresultaat op verzoek van de gemeenten aangepast. 

Hoewel niet verplicht, heeft het Regiobestuur afgesproken om ook de resultaatbestemming voor 

zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. De gemeenschappelijke regeling moet hier nog op 

aangepast worden.  

 

Het wijzigen van procedures van zienswijzen zijn vaak zeer technisch, maar liggen tegelijkertijd best 

gevoelig. Ook ambtelijk willen de gemeenten grip hebben op de wijze waarop de planning en control 

van de Regio is vormgegeven. Het is daarom goed om bij het vormgeven van dit blok ook de 

controllers van gemeenten te betrekken.  
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Samenwerkingsagenda 

De regionale samenwerkingsagenda wordt naar verwachting 12 juli 2019 vastgesteld. Het is een 

ambitieuze agenda waarmee gemeenteraden focus aanbrengen in de regionale samenwerking. 

Afgelopen jaren is tijdens regiopodia en overleggen met de regioambassadeurs dat voor veel 

raadsleden de regionale samenwerking hierover gaat en hoort te gaan. Op deze onderwerpen willen 

raadsleden zowel bij de voorbereiding van beleid, als de uitvoering en evaluatie betrokken worden en 

in staat gesteld om waar nodig mee te sturen en bij te sturen met het Regiobestuur. Het verbeteren 

van de legitimatie van de Regio slaat meestal op dit onderdeel van de regionale samenwerking.  

 

Er is nu niet één oplossing om die legitimatie te verbeteren. Wel worden er in de regionale 

samenwerkingsagenda een aantal experimenten aangedragen (regiocongres, directe communicatie, 

projectwethouderschap, hoorzitting en adviescommissie). Voorstel is om in de gemeenschappelijke 

regeling onder de regionale samenwerkingsagenda ook een onderdeel op te nemen die het 

Regiobestuur ook de mogelijkheid geeft om met gemeenten deze experimenten vorm te geven. Een 

haakje om vervolgens binnen de experimenteerruimte ook spelregels te kunnen maken over hoe een 

experiment vormgegeven moet worden. Vervolgens kan na afronding van het experiment ook 

nagedacht worden op welke wijze en wanneer experimenten ingebed kunnen worden in de 

gemeenschappelijke regeling.  

 

Belangenbehartiging 

De gemeenten Gooi en Vechtstreek willen graag wanneer dat nodig is een vuist kunnen maken richting 

de MRA, de provincie, de VNG, de EBRU, het Rijk en mogelijk zelfs de Europese Unie. Ook 

gemeenteraadsleden hechten hier veel waarde aan in termen van regionale samenwerking: 

samenwerken moet om slagvaardig te kunnen opereren richting de omgeving. Er is daarbij behoefte 

om te werken met een stevig mandaat. Dit bleek afgelopen periode zowel bij het MIRT Oostkant 

Amsterdam traject, als bij het aansturen van de MRA en het vormgeven van de openbaar 

vervoerconcessie. De bereidheid om lokaal zeggenschap in te leveren op deze onderdelen lijkt groot 

onder het motto ‘wat goed is voor Gooi en Vechtstreek, is goed voor elke gemeente binnen Gooi en 
Vechtstreek’.  
 

Tegelijk is zichtbaar dat of onze omgeving (MRA) of het Regiobestuur zelf nog niet goed weet hoe met 

de rol en positie van de Regio in dit soort trajecten om te gaan. Het is aan te bevelen om bij het 

actualiseren van de gemeenschappelijke regeling te bekijken in welke mate er bij gebundelde 

belangenbehartiging gewerkt kan worden met een verzwaard mandaat voor het Regiobestuur.  

 

Centrale bestuursopdracht 

De opdracht is meerledig: 

1. Actualiseer de GR (wat is vastgelegd) 

2. Verbeter de GR (waar dit nodig is) 

3. Adviseer over nieuwe instrumenten (toepassing)   

4. Begeleid en evalueer experimenten (effectiviteit/neveneffecten)   

 

Voorstel is om voor de proces een bestuurlijke begeleidingscommissie in te stellen bestaande uit de 

Regiovoorzitter en twee aan te wijzen leden van het algemeen bestuur.  

 

Aanvullend moet gekeken worden naar de betrokkenheid van: 

1. Regioambassadeurs 

2. Griffiers 

3. Burgemeesters 

4. Gemeentesecretarissen 
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5. Provincie regioadviseur  

6. BZK regioadviseur 

  

Voorstel is om een ambtelijke technische adviesgroep in te stellen met daarin juristen gemeenten en 

Regio, controllers van de gemeenten en Regio en BZK Wetgevingsjurist  .   

   

   

   


