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Onderwerp Regionale 

samenwerkingsagenda  

2019 - 2022 

 

 

Geachte dames, heren, 

 

Met trots presenteren wij u de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 ‘Voor inwoners, met elkaar’. 
Deze agenda is een oproep van gemeenteraden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om met 

elkaar te sturen op de toekomst van onze prachtige regio en ligt nu ter vaststelling voor aan de 

gemeenteraden.  

 

Een onmisbare schakel 

Allereerst een dankwoord aan de Regioambassadeurs. In de samenwerking tussen de gemeenteraden 

zijn zij een onmisbare schakel in de regionale samenwerking. Door hun initiatief ligt er nu een 

strategische samenwerkingsagenda, waarmee gemeenten de toekomst van Gooi en Vechtstreek 

vormgeven.  

 

Focus, legitimatie en slagkracht 

Gemeenteraden hebben met de zienswijzen focus aangebracht in de regionale samenwerking. Door te 

focussen op onze strategische opgaven in deze bestuursperiode kunnen de gemeenten de samenwerking 

gericht versterken. Hierbij volgen wij het adagium ‘regionaal wat moet, lokaal wat kan’. Na vaststelling van 

de regionale samenwerkingsagenda gaat het Regiobestuur in afstemming met de gemeenteraden aan de 

slag met het uitwerken van voorstellen ter versterking van de legitimatie van regionale samenwerking. De 

vorm volgt zo de inhoud. In samenwerking met het ministerie van binnenlandse zaken en 

koninkrijksrelaties en de provincie Noord-Holland gaat de Regio gericht experimenteren om de legitimatie 

en slagkracht van de samenwerkingsagenda te versterken.  

 

Vaststelling voor het zomerreces 

Gemeenten stellen de regionale samenwerkingsagenda lokaal vast. Om het proces van vaststelling goed 

te laten verlopen hebben de Regioambassadeurs en het Regiobestuur afgesproken dat amendementen 

op deze regionale samenwerkingsagenda uiterlijk 13 mei 2019 bij het Regiobestuur kunnen worden 

ingediend. Op het Regiopodium van 13 mei is er gelegenheid om de ingediende amendementen te 

presenteren. Raadsleden kunnen een amendement bekend maken door te mailen naar de 

bestuurssecretaris j.bakker@regiogv.nl.  

 

Na het Regiopodium worden alle ingediende amendementen verspreid onder de gemeenteraden, zodat 

deze bij de lokale behandeling van de regionale samenwerkingsagenda worden betrokken. Het 

Regiobestuur en Regioambassadeurs streven ernaar om de regionale samenwerkingsagenda uiterlijk 12 
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juli 2019 door alle gemeenteraden te laten vaststellen. Het ambtelijk apparaat van de Regio kan 

gemeenten waar gewenst ondersteunen bij het lokale proces van behandeling. Ook hiervoor kan contact 

opgenomen worden met de bestuurssecretaris j.bakker@regiogv.nl. 

 

Sommige dingen moet je gewoon doen. Voor inwoners, met elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
namens het Regiobestuur 
 
 
 
Pieter Broertjes 
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