Focus door onderscheid te maken tussen
bestaand en nieuw beleid.

Focus door onderscheid te maken tussen
bestaand en nieuw beleid.

7TIIVTYRXIR

7TIIVTYRXIR

w Infrastructuur

w Inclusieve arbeidsmarkt

Fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1/
% KIPYMHLMRHIVZIVOIIVWPE[EEMƼIXWTEHIR

w Economische ontwikkeling
-RGPYWMIZIEVFIMHWQEVOXEERWPYMXMRKSRHIV[MNWSTEVFIMHWQEVOX
ZIWXMKMRKWFIPIMHFIHVMNZIRFILSYHIRIRGVIʥVIRZER
[IVOKIPIKIRLIMH

w Woningbouw
/[ERXMXEXMIJIRO[EPMXEXMIJMRGPYWMIJPSGEXMIWXVERWJSVQEXMI
FIWXEERHIKIFSY[IR

w Sociaal domein
-RGPYWMIZIEVFIMHWQEVOXXVERWJSVQEXMINIYKHLYPTFIWGLIVQMRKIR
STZERK

w Duurzaamheid
)RIVKMIXVERWMXMIIZEPYEXMI:%2+

+IVMGLXIPSOEPIIRVIKMSREPIEVFIMHWQEEXVIKIPIRYMXZSIVIRZSSV
QIRWIRQIXIIREJWXERHXSXHIEVFIMHWQEVOX

w Mobiliteit
)IRXSIOSQWXFIWXIRHMKIPSOEPIIRVIKMSREPIFIVIMOFEEVLIMHIR
HYYV^EEQEERFSHZERHSIPKVSITIRZIVZSIV

w Bescherming en opvang
6IEPMWIVIRZERIIRWEQIRLERKIRHIPSOEPIIRVIKMSREPIEERTEOXIR
FILSIZIZERO[IXWFEVIFYVKIVW

w Samenwerking regio Amersfoort
%ERHEGLXZSSVHIWEQIR[IVOMRKQIXHIVIKMS%QIVWJSSVXQIX
REQISTLIXZPEOZERVYMQXIIRQSFMPMXIMX

Lokaal wat kan, regionaal wat moet.

Regionale besluitvorming voorzien van diepere
democratische borging.

7TIIVTYRXIR

7TIIVTYRXIR

w Regionale omgevingsvisie

w Mobiliteit & Bereikbaarheid

)IRKIHIIPHIRKIHVEKIRFIIPHZERHIKI[IRWXISRX[MOOIPMRKZER
HIVIKMS+SSMIR:IGLXWXVIIO

w Naar een samenhangend programma
duurzaamheid
,IXEGGIRXSTIRIVKMIXVERWMXMIGMVGYPEMVIIGSRSQMIOPMQEEXEHETXMI
IRFMSHMZIVWMXIMX

w Realisatie van een uitgewerkte en zichtbare
Triple Helix benadering
7XMQYPIVIRZERIGSRSQMWGLISRX[MOOIPMRKQIXFIHVMNZIR
KIQIIRXIRIRSRHIV[MNW

w Uitvoering innovatieagenda jeugd en terugdringen wachtlijsten in de (jeugd)zorg
3QHIWEQIR[IVOMRKQIXSRHIV[MNWXIZIVWXIVOIRIRHIKVSIMIRHI
ZVEEKREEVNIYKHKK^EERXITEOOIR

w Regiovisie mobiliteit
(MIWRIPƼIXWTEHIRSRHIVXYRRIPMRKIRSZGSRGIWWMISQZEX[EEVFMN
FIVIMOFEEVLIMHZEROPIMRIOIVRIRIIRTVSQMRIRXITPIOMRRIIQX

w Realisatie van goed bereikbare regionale
zorgcentra
(MX^MNRGIRXVEHMI^SVKFMIHIRHMILIXQMHHIRLSYHXXYWWIR
^MIOIRLYMWIRLYMWEVXW[EEVSRHIV^SIOIRPMGLXIMRKVITIRWRIP
TPEEXWZMRHIR(MGLXFMNHI[SSRTPEEXWZERHIMR[SRIV

w Bevordering kwaliteitstoerisme
'YPXYYVIRIVJKSIH^MNRIIROERWSQ+SSMIR:IGLXWXVIIOEPWʣʣR
KIFMIHXITVSQSXIR

:IVFIXIVIRZER VIKMSREEP STIRFEEVZIVZSIVHIZIVFMRHMRKIR
%PQIVIƁ9XVIGLXIR%QWXIVHEQƁ%QIVWJSSVXIREERHEGLXZSSV
WRIP[IKIRIR2[IKIRƄWTSSVWIƅHSSVWRMNHMRKIRHIJVIUYIRXMIZER
HIXVIMRIRHISRX[MOOIPMRKZERƼIXWWRIPTEHIR

w Wonen & Omgevingswet
6IKMSREPITVIWXEXMIEJWTVEOIRQIX[SRMRKGSVTSVEXMIWHIZIVHIPMRK
ZERLIXWSGMEPIIRQMHHIRWIKQIRXSZIVHIKIQIIRXIRIRHI
KI^EQIRPMNOIMRZSIVMRKZERHI3QKIZMRKW[IX

w Economie, Cultuur & Innovatie
'PYWXIVQEREKIQIRX'VIEXMIZI-RHYWXVMIFMIHIRZERVYMQXIZSSV
FIHVMNZIRFIZSVHIVIRZER TVEOXMNOKIVMGLXI [IVOKIPIKIRLIMHIRHI
GYPXYVIPIMHIRXMXIMXZERHIVIKMS

w Duurzaamheid & Milieu
-RMXMʥVIRZERIIRVIKMSREEPIRIVKMIHMIRWXIRFIHVMNJIIRVIKMSREPI
TMPSXEEVHKEWZVMNI[MNOIRZIVHYYV^EQIRZERTYFPMIOIKIFSY[IR
YMXFSY[IRGMVGYPEMVIMROSSTVIKMSREPIKVSRHWXSJJIRWXVEXIKMIIRLIX
ST^IXXIRZERIIRVIKMSREEPPERHWGLETWJSRHW

w Sociaal domein
(IKSIHIWEQIR[IVOMRKFMRRIRLIXWSGMEEPHSQIMRZIVHIV
ZIVWXIVOIR[EEVFMNQIIVXVERWTEVERXMIZSSVKIQIIRXIVEEHWPIHIR
VSRHSQFIWPYMXZSVQMRKWTVSGIWWIRZERFIPERKMW

Wat goed is voor de regio als geheel, is ook goed
voor Huizen.

Focus door onderscheid te maken tussen
bestaand en nieuw beleid.

7TIIVTYRXIR

7TIIVTYRXIR

w Omgevingswet

w Infrastructuur

,YM^IRWXVIIJXREEVIIRVIKMSREPISQKIZMRKWZMWMIQIXIIRPSOEPI
ZIVXEPMRK

w Mobiliteit
8SIOSQWXFIWXIRHMKIPSOEPIIRVIKMSREPIFIVIMOFEEVLIMHHYYV^EEQ
EERFSHZERHSIPKVSITIRZIVZSIVMR^IXXIRSTLIXZIVWXIVOIRZERHI
OIXIRQSFMPMXIMXWXVEXIKMWGLIWEQIR[IVOMRKSTHI3:GSRGIWWMI
VIKMSREEPƼIXWRIX[IVOPMKLXVEMP%PQIVI9XVIGLXIRHIGSRWIUYIRXMIW
ZERHI1-68EREP]WI%%

w Economie en arbeidsmarkt
:IVWXIVOMRKZERVIKMSREPI[IVOPSGEXMIWQIXKIVMGLXIQEEXVIKIPIR
MR[SRIVWQIXIIREJWXERHXSXHIEVFIMHWQEVOXEERLIX[IVOLIPTIR
VIEPMWEXMIZERIIREERXVIOOIPMNOIVIKMSZSSVXSIVMWXIRIRVIGVIERXIR
ZERYMXHIZMNJO[EPMXIMXWTPIOOIR

w Energietransitie
1IXTEVXRIVWIIRVIKMSREEPTVSKVEQQEIRIVKMIXVERWMXMI 6)7 
STWXIPPIRIRYMXZSIVIRSTWXIPPIRZERHIXVERWMXMIZMWMI[EVQXI
IRLIXJEGMPMXIVIRZER[SRMRKIMKIREVIRFMNHIIRIVKMIXVERWMXMI
HSSVHII\TIVXMWIIRYMXZSIVMRKWGETEGMXIMXSTVIKMSREEPRMZIEYXI
ZIVWXIVOIR

w Transformatie jeugdhulp
>SVKHVEKIRZSSVIIRHYYV^EQI FSZIR VIKMSREPIMRJVEWXVYGXYYV
ZERNIYKHZSSV^MIRMRKIR[EEVMR[IZSPHSIRHIVYMQXIFMIHIR
EEREERFMIHIVWZSSVMRRSZEXMIIRSQMRXIOYRRIRWTIPIRST
ZIVERHIVMRKIR;EEVFMNLIXXIVYKFVIRKIRZERHIEHQMRMWXVEXMIZI
PEWXIRWTIIVTYRXMW

Fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, A1/A27,
KIPYMHLMRHIVZIVOIIVWPE[EEMƼIXWTEHIR

w Economische ontwikkeling
-RGPYWMIZIEVFIMHWQEVOXEERWPYMXMRKSRHIV[MNWSTEVFIMHWQEVOX
ZIWXMKMRKWFIPIMHFIHVMNZIRFILSYHIRIRGVIʥVIRZER
[IVOKIPIKIRLIMH

w Woningbouw
/[ERXMXEXMIJIRO[EPMXEXMIJMRGPYWMIJPSGEXMIWXVERWJSVQEXMI
FIWXEERHIKIFSY[IR

w Sociaal domein
-RGPYWMIZIEVFIMHWQEVOXXVERWJSVQEXMINIYKHLYPTFIWGLIVQMRKIR
STZERK

w Duurzaamheid
)RIVKMIXVERWMXMIIZEPYEXMI:%2+

Focus door de RSA te richten op een beperkt
aantal speerpunten.

De RSA inrichten vanuit gezamenlijk bepaalde
thematische speerpunten.

7TIIVTYRXIR

7TIIVTYRXIR

w Zorg

w Buitenstedelijk bouwen

>SVKMRFVIHI^MRQEEVWTIGMƼIONIYKH^SVKIRWGLYPHLYPTZIVPIRMRK

w Duurzaamheid
/PMQEEXEHETXMIIRIRIVKMIXVERWMXMI

w Woningbouw
&IPIMHZSSVLIXVIEPMWIVIRZER[SRMRKIRMRLIXPEKIIR
QMHHIRWIKQIRX

w Mobiliteit
1-68%%SRX[MOOIPMRKZERHIPMKLXVEMPZIVFMRHMRKIRSTIRFEEV
ZIVZSIV

+IPIXSTLIXXIOSVXEER[SRMRKIRIRLIXEERXEP[SRMRK^SIOIRHIR
QSIXLIXFSY[IREERHIVERHIRZERSR^IHSVTIRQSKIPMNO^MNR

w Klimaatbestendigheid
)\XVIQIHVSSKXI LIQIP [EXIVSTZERKIRHIGSRWIUYIRXMIW
HEEVZERZSSVHIFIFSY[HIIRSRFIFSY[HIVYMQXI

w Cultuur
%ERHEGLXKIVMGLXSTGYPXYYVMRHIVIKMSIRSTHIGYPXYVIPI
ZSSV^MIRMRKIRHMIHIVIKMSVMNOMW(MXPIMHXXSXIIRZIVWXIZMKMRKZER
HIGYPXYVIPIMRJVEWXVYGXYYVMRHIVIKMS

w Dementievriendelijke regio
(SIPQSIX^MNRHIXSIREQIZERZSSV^MIRMRKIRZSSVQIRWIRQIX
KILIYKIRTVSFPIQEXMIOXIWXMQYPIVIR

w Gezondheidsbevorderende maatregelen
w Werkgelegenheid
:IWXMKMRKWOPMQEEXMRGSQFMREXMIQIXLIXMRIZIR[MGLXFVIRKIRZER
HI[SSR[IVOFEPERW

1SKIPMNOLIHIRSRHIV^SIOIRSQFMNMRVMGLXMRKSJEERTEWWMRKIR
MRHIJ]WMIOIVYMQXIKI^SRHLIMHWFIZSVHIVIRHIQEEXVIKIPIRXI
FIXVIOOIR

w Energietransitie
9MXZSIVMRKZERHI6IKMSREPI)RIVKMIWXVEXIKMI 6)7 YMX[IVOMRKZER
HI[EVQXIZMWMIIRLIXSTWXIPPIRZERIIR[MNOEERTEOEEVHKEWPSSW

w Omgevingsvisie
3RX[MOOIPMRKZER HIFSY[WXIRIRZSSV HISQKIZMRKWZMWMI+SSMIR
:IGLXWXVIIO

w Inzet vervoersmiddelen
3TXMQEEPHSIPKVSITIRZIVZSIVIRIIRKSIHIFIVIMOFEEVLIMH
SRXWPYMXMRKTPEWWIRKIFMIH ^MNRZERFIPERKSSOMRHI[IIOIRHIR

w 5PGNƓGVURCFGPPGV
3RX[MOOIPMRKZERIIRƼIXWTEHIRRIXSQLIXEYXSZIVOIIVXI
ZIVQMRHIVIRIRXIZIVFIXIVIR

w Bereikbaarheid kernen en dorpen
:IVFIXIVIRZERHIFIVIMOFEEVLIMHQIXSSKSTPIIJFEEVLIMH
FIHVMNZMKLIMHIRZSSV^MIRMRKIRRMZIEY
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:

De gemeenteraad besluit de volgende zienswijze in te dienen:
Voor de strategische agenda 2019 – 2022 de volgende
speerpunten te kiezen, en daarmee focus aan te brengen in de te
bereiken resultaten in 2022:
1. Infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer,
doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27), geluidhinder
verkeerslawaai, fietspaden)
2. Economische ontwikkeling (waaronder inclusieve
arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt,
vestigingsbeleid bedrijven, behouden en creëren van
werkgelegenheid)
3. Woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties,
transformatie bestaande gebouwen)
4. Sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie
jeugdhulp, bescherming en opvang)
5. Duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie
VANG)

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_19330.doc
Bijlage: Aanbiedingsbrief regionale samenwerkingsagenda nr. 18.0008629
Bijlage: Oplegger-regionale-samenwerkingsagenda-2019-2022 nr. 18.0007930
Bijlage: Voorstel-regionale-samenwerkingsagenda-2019-2022 nr. 18.0007792
Bijlage: Bijlage-1.-Regionale-samenwerkingsagenda-2015-2018
Bijlage: Bijlage-2.-Voortgangsrapportage-regionale-samenwerkingsagenda-2018
Bijlage: Bijlage-3.-Analyse-coalitieakkoorden-Gooi-en-Vechtstreek-2018-3
Bijlage: Toelichting speerpunten sociaal domein
Pagina 1 van 2

Bijlage: Raadsbesluit gemeente Blaricum zienswijze strategische agenda

Pagina 2 van 2

ONDERWERP
Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek.

Geheim of openbaar?
Openbaar.

BESLUITEN
De raad besluit om de volgende zienswijze in te dienen:
voor de strategische agenda 2019 – 2022 de volgende speerpunten te kiezen, en daarmee focus aan
te brengen in de te bereiken resultaten in 2022:
1. Infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27),
geluidhinder verkeerslawaai, fietspaden);
2. Economische ontwikkeling (waaronder inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op
arbeidsmarkt, vestigingsbeleid bedrijven, behouden en creëren van werkgelegenheid);
3. Woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties, transformatie bestaande
gebouwen);
4. Sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie jeugdhulp, bescherming en opvang);
5. Duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie VANG).
INLEIDING

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in
de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Negentig procent van de taken van de
Regio Gooi en Vechtstreek zijn uitvoeringstaken. Van het ophalen van het huisvuil door de GAD tot
het 24/7 bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis. Tien procent van
het takenpakket betreft ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten.
Meestal onderwerpen die niet de uitvoeringsorganisatie betreffen, maar vormen van samenwerking
die nodig zijn om het gebied en de samenleving te versterken. Zoals de energietransitie en de
vormgeving van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners.
In 2015 pasten de gemeenten de gemeenschappelijke regeling aan. Toen is het instrument ‘regionale
samenwerkingsagenda’ in de regeling opgenomen. De samenwerkingsagenda bevat speerpunten van
regionale samenwerking tussen de gemeenten. Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode bereidt het
portefeuillehoudersoverleg de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda voor.
Gemeenten stellen de agenda lokaal vast. Nu de nieuwe raadsperiode is gestart, staan gemeenten
voor de vraag hoe de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vorm te geven.

DOEL
Gemeenteraden geven lokaal richting aan de totstandkoming van de regionale
samenwerkingsagenda 2019 – 2022 en brengen focus aan in de regionale samenwerkingsagenda.

TOELICHTING BESLUIT (ARGUMENTEN)
Voorstel 1 Kennisnemen
De regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 is in het voorjaar van 2016 vastgesteld door de
gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De Regio
Gooi en Vechtstreek rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering op de speerpunten van
de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Daarbij heeft de Regio
een analyse van de coalitieakkoorden opgesteld en de staat van Gooi en Vechtstreek gemaakt. De

staat is een weergave van de voornaamste trends en ontwikkelingen, gebaseerd op informatie vanuit
tal van databestanden en rapporten.

Voorstel 2 Actualiseren
Omdat de speerpunten uit de huidige regionale samenwerkingsagenda nog actueel zijn, stellen de
portefeuillehouders Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met de Regio-ambassadeurs voor
de huidige samenwerkingsagenda in vijf stappen te actualiseren.
Stappen
1. Richting geven
2. Richting duiden
3. Richting uitwerken
4. Ontwerp bespreken
5. RSA Vaststellen

Door
Gemeenteraden
Regiocongres
Portefeuillehouders
Regiopodium
Gemeenteraden

Resultaat
Zienswijzen
Zienswijzen
Ontwerp RSA
Ontwerp RSA
RSA 2019 – 2022

Deadline
1 februari 2019
februari 2019
21 maart 2019
april 2019
1 juli 2019

Eerst geven de gemeenteraden lokaal richting geven door middel van een zienswijze. In de zienswijze
geven de gemeenteraden per programma aan welke speerpunten verwijderd, gewijzigd of
toegevoegd moeten worden aan de regionale samenwerkingsagenda. In februari 2019 komen de
gemeenteraden bijeen op het eerste regiocongres om met elkaar de verschillende zienswijzen te
bespreken en te duiden. Vervolgens werken de portefeuillehouders de zienswijzen uit in een
ontwerp samenwerkingsagenda. Die gaan de portefeuillehouders bespreken tijdens een
regiopodium. Daar kunnen gemeenteraden afstemmen over amendementen en het proces van
vaststelling. Ambitie is om de regionale samenwerkingsagenda voor 1 juli 2019 vast te laten stellen
door de gemeenteraden.
Voorstel 3 Zienswijze
Door nu een zienswijze uit te brengen op de speerpunten die benoemd moeten worden in de
samenwerkingsagenda ligt er straks een door gemeenteraden gedragen regionale
samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Het portefeuillehoudersoverleg bundelt de zienswijzen, voorziet
deze van een reactie en stelt op basis van de binnengekomen zienswijzen een ontwerp regionale
samenwerkingsagenda op. Deze ontwerp agenda wordt in het voorjaar van 2019 ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraden.
Om verbinding te krijgen tussen de regionale samenwerkingsprogramma’s en de regionale
samenwerkingsagenda vraagt het portefeuillehoudersoverleg om in de zienswijze per programma
aan te geven welke speerpunten benoemd moeten worden in de regionale samenwerkingsagenda
2019 – 2022. Daarbij kan op deze wijze meer focus aangebracht worden in de regionale
samenwerkingsagenda. De gemeenten werken op dit moment in negen programma’s samen:
1. Bescherming en Opvang
2. Cultuur en Recreatie
3. Economie en Innovatie
4. Gezondheid en Ondersteuning
5. Jeugd en Onderwijs
6. Milieu en Duurzaamheid
7. Ruimte en Mobiliteit
8. Werk en Inkomen
9. Bouwen en Wonen
In de tabel in de bijlage zijn de regionale samenwerkingsprogramma’s verbonden aan de
speerpunten uit de samenwerkingsagenda 2015 – 2018. De speerpunten kunnen terug komen in
meerdere programma’s, omdat de speerpunten bij de totstandkoming van samenwerkingsagenda
2015 – 2018 niet gekoppeld waren aan de regionale samenwerkingsprogramma’s.

Proces en inhoud
Qua proces en inhoud wordt u het volgende ter overdenking/bespreking in het AB meegegeven: de
huidige RSA is, zoals de regio ook zelf vaststelt, geen visiedocument maar een agenda waaruit blijkt
op welke speerpunten de regiogemeenten met elkaar willen samenwerken. Daartoe zijn in de
huidige RSA 20 speerpunten benoemd (zie RSA 2016-2018 speerpunten 3.1 t/m 3.20). Een kernvraag
is echter of met die “opsomming” nu de focus in de regionale samenwerking goed en effectief is
belegd of kan worden aangestuurd. In de voortgangsrapportage zijn (deels weer andersluidende
thema’s en programma’s benoemd waar) de speerpunten in concrete projecten uitgesplitst. Daarbij
is onduidelijk welke beleids- en voortgangsinformatie hierover eigenlijk net zo goed in de
regiobegroting kan worden opgenomen: de regionale programma-begroting bevat immers als het
goed is ook de hoofdlijnen en accenten van door de regiogemeenten gewenst bestaand en nieuw
beleid.
Wellicht is dus het raadzaam om bij de te leveren zienswijze als raad nadrukkelijker een onderscheid
te maken tussen “dat wat in de programmabegroting van de regio kan” en de RSA te “zuiveren” van
al dat reeds bestaande beleid en daarmee de RSA nieuwe stijl voor de periode 2019- 2022 te
benutten voor een echte speer-puntenaanpak. Welke thema’s willen we nu echt opgelost zien in
2022? Welke 5 hoofdpijn dossiers moeten tot resultaat hebben geleid? Beperking tot een aantal
essentiële dossiers/speerpunten brengt meer focus en wellicht ook resultaat dan een hele “waslijst”
van speerpunten en projecten.
Niemand is tegen een gezonde en vitale regio, en in de reguliere samenwerking en governance kan
prima het beleid hierover worden afgestemd; welke concreet probleem/speerpunt willen we
daarbinnen dan nu echt opgelost zien?
Idem voor wat betreft de aanpak van de omgevingsvisie (heeft al eigen traject), het programma
duurzaamheid etc. Inzetten op weer 20 speerpunten of meer leidt eerder tot onvermogen dan tot
resultaat: als we alles moeten doen met beperkte middelen (ook vanuit de regio als organisatie
gezien) komt er weinig van terecht. Wij vinden het van belang om als raad aan te geven dat we ons
willen focussen op de echte hoofdpijn dossiers c.q. ongetemde problemen. Schrap alle
beheersmatige zaken uit de RSA en breng die onder in de programmabegroting: daarmee behoren
we immers ook te kunnen sturen. Idealiter zou de werkwijze rondom de speerpunten reeds in de
kadernota 2020 meegenomen moeten worden.
Speerpunten voor Blaricum
Gelet op het voorgaande, het coalitieprogramma en het collegeprogramma 2018 – 2022, en na
afstemming met de regioambassadeurs zijn voor Blaricum de volgende speerpunten te benoemen
t.b.v. de regionale samenwerkingsagenda. Deze kunnen als zienswijze worden ingediend. Ten
aanzien van de speerpunten voor het sociaal domein heeft afstemming plaatsgevonden met Laren.
Huizen en Eemnes.
1. Infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27),
geluidhinder verkeerslawaai, fietspaden)
2. Economische ontwikkeling (waaronder inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op
arbeidsmarkt, vestigingsbeleid bedrijven, behouden en creëeren van werkgelegenheid)
3. Woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties, transformatie bestaande
gebouwen)
4. Sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie jeugdhulp, bescherming en opvang)
5. Duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie VANG)

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
De gemeenten Eemnes en Laren zijn eveneens deelnemer van de regio Gooi en Vechtstreek, Eemnes
voor een beperkt deel (sociaal domein, exclusief jeugd). Zij kunnen eveneens een zienswijze
indienen. Waar mogelijk zullen de zienswijzen op elkaar worden afgestemd.

KANTTEKENINGEN
Voorstel 1 Kennisnemen
De regionale samenwerkingsagenda is geen visie-document. Het is een praktische agenda van de
gemeenteraden, waarin zij gezamenlijk vaststellen op welke speerpunten de gemeenten in een
periode van vier jaar samenwerken.
De voortgangsrapportage 2018 is een feitelijke weergave van de voortgang op de uitvoering van de
regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het is geen evaluatie van
het instrument regionale samenwerkingsagenda.
De analyse van de coalitieakkoorden en de staat van Gooi en Vechtstreek zijn ambtelijke producten.
Deze producten zijn gemaakt om gemeenteraden te ondersteunen zelf focus aan te brengen in de
speerpunten van regionale samenwerking.
Voorstel 2 Actualiseren
Omdat de regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 nog recent (voorjaar 2016) is vastgesteld,
wordt voorgesteld deze te actualiseren. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden in drie
stappen willen komen tot een nieuwe regionale samenwerkingsagenda. De Regionale
samenwerkingsagenda 2015 – 2018 kwam tot stand in vijf stappen, waarbij de totstandkoming meer
dan anderhalf jaar heeft geduurd.
Voorstel 3 Zienswijze
Door gemeenteraden in het najaar van 2018 een zienswijze uit te laten brengen op de speerpunten
kan voortgang worden gemaakt in de totstandkoming van de nieuwe regionale
samenwerkingsagenda.

FINANCIËN
De gemeenten hebben in de Regiobegroting structureel middelen beschikbaar gesteld voor de
regionaal samenwerkingsagenda. Jaarlijks is er € 450.000,- budget vanuit de gemeenten beschikbaar
voor het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke projecten. Daarbij hebben de portefeuillehouders
de eis gesteld dat elke euro vanuit het gemeentelijk budget, aangevuld met worden met een euro
cofinanciering van derden (subsidies, private investeringen, etc.).
Budget RSA
Jaar
Inkomsten
2019
450.000
2020
450.000
2021
450.000
2022
450.000
Totaal 1.800.000

Cofinanciering
450.000
450.000
450.000
450.000
1.800.000

Totaal
900.000
900.000
900.000
900.000
3.600.000

In hoeverre het geraamde budget toereikend is, hangt af van het gezamenlijke ambitieniveau.
Daarbij is het goed om te stellen dat het geraamde budget beschikbaar is voor projecten en niet voor
de uitvoering / realisatie (aanleg wegen, etc..). Op het moment dat er inzicht is in de gezamenlijke
speerpunten die opgepakt worden in de nieuwe regionale samenwerkingsagenda, gaan de
portefeuillehoudersoverleggen aan de slag met het opstellen van het uitvoeringsprogramma,
inclusief bijbehorende financiële paragraaf. Indien hieruit blijkt dat bovenstaand financieel kader niet
toereikend is om de gewenste opgaven en ambities te realiseren, dan wordt dit meegenomen in de
ontwerp regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Zo worden de gemeenteraden in staat
gesteld om ook op financieel terrein kaders te stellen en hierop toe te zien.

UITVOERING
Na de ontvangst van alle zienswijzen van de gemeenteraden (voor 1 februari a.s.) wordt in februari
2019 een bijeenkomst gehouden voor de gemeenteraden. Dit gebeurd in de vorm van het eerste
regiocongres om met elkaar de verschillende zienswijzen te bespreken en te duiden. Vervolgens
werken de portefeuillehouders de zienswijzen uit in een ontwerp samenwerkingsagenda. Die gaan
de portefeuillehouders bespreken tijdens een regiopodium. Daar kunnen gemeenteraden afstemmen
over amendementen en het proces van vaststelling. Ambitie is om de regionale
samenwerkingsagenda voor 1 juli 2019 vast te laten stellen door de gemeenteraden.

COMMUNICATIE
Het portefeuillehoudersoverleg bereidt de regionale samenwerkingsagenda voor en coördineert de
uitvoering. De Regio communiceert over de voortgang via www.regiogv.nl/gemeenteraden/.
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ONDERWERP
Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek.

Geheim of openbaar?
Openbaar.

BESLUITEN
De raad besluit de volgende zienswijze in te dienen:
1. voor de strategische agenda 2019 – 2022 de volgende speerpunten te kiezen ten aanzien van
het sociaal domein (voorzover Eemnes hierin participeert), en daarmee focus aan te brengen
in de te bereiken resultaten in 2022:
(Inclusieve arbeidsmarkt; mobiliteit (doelgroepenvervoer); Bescherming en opvang);
2. aandacht te vragen voor de samenwerking tussen de regio Gooi en Vechtstreek en
Amersfoort voor genoemde programma’s – thema’s, wellicht zijn er nog meer te duiden.
INLEIDING

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in
de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Negentig procent van de taken van de
Regio Gooi en Vechtstreek zijn uitvoeringstaken. Van het ophalen van het huisvuil door de GAD tot
het 24/7 bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis. Tien procent van
het takenpakket betreft ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten.
Meestal onderwerpen die niet de uitvoeringsorganisatie betreffen, maar vormen van samenwerking
die nodig zijn om het gebied en de samenleving te versterken. Zoals de energietransitie en de
vormgeving van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners.
In 2015 pasten de gemeenten de gemeenschappelijke regeling aan. Toen is het instrument ‘regionale
samenwerkingsagenda’ in de regeling opgenomen. De samenwerkingsagenda bevat speerpunten van
regionale samenwerking tussen de gemeenten. Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode bereidt het
portefeuillehoudersoverleg de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda voor.
Gemeenten stellen de agenda lokaal vast. Nu de nieuwe raadsperiode is gestart, staan gemeenten
voor de vraag hoe de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vorm te geven.

DOEL
Gemeenteraden geven lokaal richting aan de totstandkoming van de regionale
samenwerkingsagenda 2019 – 2022 en brengen focus aan in de regionale samenwerkingsagenda.

TOELICHTING BESLUIT (ARGUMENTEN)
Voorstel 1 Kennisnemen
De regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 is in het voorjaar van 2016 vastgesteld door de
gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De Regio
Gooi en Vechtstreek rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering op de speerpunten van
de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Daarbij heeft de Regio
een analyse van de coalitieakkoorden opgesteld en de staat van Gooi en Vechtstreek gemaakt. De
staat is een weergave van de voornaamste trends en ontwikkelingen, gebaseerd op informatie vanuit
tal van databestanden en rapporten.

Voorstel 2 Actualiseren
Omdat de speerpunten uit de huidige regionale samenwerkingsagenda nog actueel zijn, stellen de
portefeuillehouders Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met de Regio-ambassadeurs voor
de huidige samenwerkingsagenda in vijf stappen te actualiseren.
Stappen
1. Richting geven
2. Richting duiden
3. Richting uitwerken
4. Ontwerp bespreken
5. RSA Vaststellen

Door
Gemeenteraden
Regiocongres
Portefeuillehouders
Regiopodium
Gemeenteraden

Resultaat
Zienswijzen
Zienswijzen
Ontwerp RSA
Ontwerp RSA
RSA 2019 – 2022

Deadline
1 februari 2019
februari 2019
21 maart 2019
april 2019
1 juli 2019

Eerst geven de gemeenteraden lokaal richting geven door middel van een zienswijze. In de zienswijze
geven de gemeenteraden per programma aan welke speerpunten verwijderd, gewijzigd of
toegevoegd moeten worden aan de regionale samenwerkingsagenda. In februari 2019 komen de
gemeenteraden bijeen op het eerste regiocongres om met elkaar de verschillende zienswijzen te
bespreken en te duiden. Vervolgens werken de portefeuillehouders de zienswijzen uit in een
ontwerp samenwerkingsagenda. Die gaan de portefeuillehouders bespreken tijdens een
regiopodium. Daar kunnen gemeenteraden afstemmen over amendementen en het proces van
vaststelling. Ambitie is om de regionale samenwerkingsagenda voor 1 juli 2019 vast te laten stellen
door de gemeenteraden.
Voorstel 3 Zienswijze
Door nu een zienswijze uit te brengen op de speerpunten die benoemd moeten worden in de
samenwerkingsagenda ligt er straks een door gemeenteraden gedragen regionale
samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Het portefeuillehoudersoverleg bundelt de zienswijzen, voorziet
deze van een reactie en stelt op basis van de binnengekomen zienswijzen een ontwerp regionale
samenwerkingsagenda op. Deze ontwerp agenda wordt in het voorjaar van 2019 ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraden.
Om verbinding te krijgen tussen de regionale samenwerkingsprogramma’s en de regionale
samenwerkingsagenda vraagt het portefeuillehoudersoverleg om in de zienswijze per programma
aan te geven welke speerpunten benoemd moeten worden in de regionale samenwerkingsagenda
2019 –
2022. Daarbij kan op deze wijze meer focus aangebracht worden in de regionale
samenwerkingsagenda. De gemeenten werken op dit moment in negen programma’s samen:
1. Bescherming en Opvang
2. Cultuur en Recreatie
3. Economie en Innovatie
4. Gezondheid en Ondersteuning
5. Jeugd en Onderwijs
6. Milieu en Duurzaamheid
7. Ruimte en Mobiliteit
8. Werk en Inkomen
9. Bouwen en Wonen
In de tabel in de bijlage zijn de regionale samenwerkingsprogramma’s verbonden aan de
speerpunten uit de samenwerkingsagenda 2015 – 2018. De speerpunten kunnen terug komen in
meerdere programma’s, omdat de speerpunten bij de totstandkoming van samenwerkingsagenda
2015 – 2018 niet gekoppeld waren aan de regionale samenwerkingsprogramma’s.
Proces en inhoud
Qua proces en inhoud wordt u het volgende ter overdenking/bespreking in het AB meegegeven: de
huidige RSA is, zoals de regio ook zelf vaststelt, geen visiedocument maar een agenda waaruit blijkt

op welke speerpunten de regiogemeenten met elkaar willen samenwerken. Daartoe zijn in de
huidige RSA 20 speerpunten benoemd (zie RSA 2016-2018 speerpunten 3.1 t/m 3.20). Een kernvraag
is echter of met die “opsomming” nu de focus in de regionale samenwerking goed en effectief is
belegd of kan worden aangestuurd. In de voortgangsrapportage zijn (deels weer andersluidende
thema’s en programma’s benoemd waar) de speerpunten in concrete projecten uitgesplitst. Daarbij
is onduidelijk welke beleids- en voortgangsinformatie hierover eigenlijk net zo goed in de
regiobegroting kan worden opgenomen: de regionale programma-begroting bevat immers als het
goed is ook de hoofdlijnen en accenten van door de regiogemeenten gewenst bestaand en nieuw
beleid.
Wellicht is het raadzaam om dus bij de te leveren zienswijze als raad nadrukkelijker een onderscheid
te maken tussen “dat wat in de programmabegroting van de regio kan” en de RSA te “zuiveren” van
al dat reeds bestaande beleid en daarmee de RSA nieuwe stijl voor de periode 2019- 2022 te
benutten voor een echte speer-puntenaanpak. Welke thema’s willen we nu echt opgelost zien in
2022? Welke 5 hoofdpijn dossiers moeten tot resultaat hebben geleid? Beperking tot een aantal
essentiële dossiers/speerpunten brengt meer focus en wellicht ook resultaat dan een hele “waslijst”
van speerpunten en projecten.
Niemand is tegen een gezonde en vitale regio, en in de reguliere samenwerking en governance kan
prima het beleid hierover worden afgestemd; welke concreet probleem/speerpunt willen we
daarbinnen dan nu echt opgelost zien?
Idem voor wat betreft de aanpak van de omgevingsvisie (heeft al eigen traject), het programma
duurzaamheid etc. Inzetten op weer 20 speerpunten of meer leidt eerder tot onvermogen dan tot
resultaat: als we alles moeten doen met beperkte middelen (ook vanuit de regio als organisatie
gezien) komt er weinig van terecht. Wij vinden het van belang om als raad aan te geven dat we ons
willen focussen op de echte hoofdpijn dossiers c.q. ongetemde problemen. Schrap alle
beheersmatige zaken uit de RSA en breng die onder in de programmabegroting: daarmee behoren
we immers ook te kunnen sturen. Idealiter zou de werkwijze rondom de speerpunten reeds in de
kadernota 2020 meegenomen moeten worden.
Speerpunten en belangen voor Eemnes
Speerpunten
Eemnes participeert alleen voor de programma’s Bescherming en Opvang, Gezondheid en
ondersteuning, Jeugd en Onderwijs (alleen v.w.b. Onderwijs) en Werk en Inkomen. In formele zin
kunnen alleen voor die programma’s speerpunten worden ingebracht vanuit Eemnes.
Gelet op het voorgaande en het coalitieprogramma en het collegeprogramma 2018 – 2022 zijn voor
Eemnes, in afstemming met Laren, Blaricum en Huizen, voor het sociaal domein de volgende
speerpunten te benoemen t.b.v. de regionale samenwerkingsagenda. Deze kunnen als zienswijze
worden ingediend.
1. Inclusieve arbeidsmarkt (Uitvoeren van gerichte regionale en lokale
arbeidsmarktmaatregelen om mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) aan het werk
te helpen).
2. Mobiliteit (Een toekomstbestendige lokale- en regionale bereikbaarheid en duurzaam
aanbod van doelgroepenvervoer).

3. Bescherming en opvang (Realiseren van een samenhangende lokale en regionale aanpak ten
behoeve van kwetsbare burgers).
Aandacht vragen voor belangen
Voor het overige participeert Eemnes dus niet formeel in de regionale samenwerking, er zijn echter
wel belangen voor Eemnes te duiden, gelet op de ligging van Eemnes als randgemeente van de regio
Amersfoort, maar dus ook van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit betreft dan onderdelen van het
fysieke domein, op het vlak van Ruimte en Mobiliteit (fiets, lightrail, HOV, buslijnen Eemnes).
Verder dient aandacht gevraagd te worden voor het over de provinciegrens heen organiseren van
bepaalde programma’s – thema’s. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de Omgevingswet. In de
zienswijze kan aandacht worden gevraagd voor samenwerking tussen de regio Gooi en Vechtstreek
en Amersfoort voor genoemde programma’s – thema’s, wellicht zijn er nog meer te duiden.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
De gemeenten Blaricum en Laren zijn eveneens deelnemer van de regio Gooi en Vechtstreek, zij
nemen deel aan alle programma’s, dus over de volle breedte van de RSA. Daarmee zal hun zienswijze
meer speerpunten bevatten dan Eemnes, met name op het fysieke domein. Zij kunnen eveneens een
zienswijze indienen. Waar mogelijk zullen de zienswijzen op elkaar worden afgestemd.

KANTTEKENINGEN
Voorstel 1 Kennisnemen
De regionale samenwerkingsagenda is geen visie-document. Het is een praktische agenda van de
gemeenteraden, waarin zij gezamenlijk vaststellen op welke speerpunten de gemeenten in een
periode van vier jaar samenwerken.
De voortgangsrapportage 2018 is een feitelijke weergave van de voortgang op de uitvoering van de
regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het is geen evaluatie van
het instrument regionale samenwerkingsagenda.
De analyse van de coalitieakkoorden en de staat van Gooi en Vechtstreek zijn ambtelijke producten.
Deze producten zijn gemaakt om gemeenteraden te ondersteunen zelf focus aan te brengen in de
speerpunten van regionale samenwerking.
Voorstel 2 Actualiseren
Omdat de regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 nog recent (voorjaar 2016) is vastgesteld,
wordt voorgesteld deze te actualiseren. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden in drie
stappen willen komen tot een nieuwe regionale samenwerkingsagenda. De Regionale
samenwerkingsagenda 2015 – 2018 kwam tot stand in vijf stappen, waarbij de totstandkoming meer
dan anderhalf jaar heeft geduurd.
Voorstel 3 Zienswijze
Door gemeenteraden in het najaar van 2018 een zienswijze uit te laten brengen op de speerpunten
kan voortgang worden gemaakt in de totstandkoming van de nieuwe regionale
samenwerkingsagenda.

FINANCIËN
De gemeenten hebben in de Regiobegroting structureel middelen beschikbaar gesteld voor de
regionaal samenwerkingsagenda. Jaarlijks is er € 450.000,- budget vanuit de gemeenten beschikbaar
voor het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke projecten. Daarbij hebben de portefeuillehouders
de eis gesteld dat elke euro vanuit het gemeentelijk budget, aangevuld met worden met een euro
cofinanciering van derden (subsidies, private investeringen, etc.).
Budget RSA
Jaar
Inkomsten
2019
450.000
2020
450.000
2021
450.000
2022
450.000
Totaal 1.800.000

Cofinanciering
450.000
450.000
450.000
450.000
1.800.000

Totaal
900.000
900.000
900.000
900.000
3.600.000

In hoeverre het geraamde budget toereikend is, hangt af van het gezamenlijke ambitieniveau.
Daarbij is het goed om te stellen dat het geraamde budget beschikbaar is voor projecten en niet voor
de uitvoering / realisatie (aanleg wegen, etc..). Op het moment dat er inzicht is in de gezamenlijke
speerpunten die opgepakt worden in de nieuwe regionale samenwerkingsagenda, gaan de
portefeuillehoudersoverleggen aan de slag met het opstellen van het uitvoeringsprogramma,
inclusief bijbehorende financiële paragraaf. Indien hieruit blijkt dat bovenstaand financieel kader niet
toereikend is om de gewenste opgaven en ambities te realiseren, dan wordt dit meegenomen in de
ontwerp regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Zo worden de gemeenteraden in staat
gesteld om ook op financieel terrein kaders te stellen en hierop toe te zien.

UITVOERING
Na de ontvangst van alle zienswijzen van de gemeenteraden (voor 1 februari a.s.) wordt in februari
2019 een bijeenkomst gehouden voor de gemeenteraden. Dit gebeurd in de vorm van het eerste
regiocongres om met elkaar de verschillende zienswijzen te bespreken en te duiden. Vervolgens
werken de portefeuillehouders de zienswijzen uit in een ontwerp samenwerkingsagenda. Die gaan
de portefeuillehouders bespreken tijdens een regiopodium. Daar kunnen gemeenteraden afstemmen
over amendementen en het proces van vaststelling. Ambitie is om de regionale
samenwerkingsagenda voor 1 juli 2019 vast te laten stellen door de gemeenteraden.

COMMUNICATIE
Het portefeuillehoudersoverleg bereidt de regionale samenwerkingsagenda voor en coördineert de
uitvoering. De Regio communiceert over de voortgang via www.regiogv.nl/gemeenteraden/.

BIJLAGEN
Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018
Voortgangsrapportage 2018
Analyse coalitieakkoorden Gooi en Vechtstreek 2018

Aan het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek
Behandeld door
Gert-Jan Vreeke
035 207 0000
g.vreeke@gooisemeren.nl

Onderwerp

zienswijze Rsa 2019 - 2022

Geachte heer Broertjes,

1.

Inleiding

In uw brief van 2 oktober vraagt u de gemeenten in de Regio een zienswijze uit te brengen over de
speerpunten die in de nieuwe regionale samenwerkingsagenda (Rsa 2019 – 2022) moeten komen. In
deze brief stellen we de speerpunten van de gemeente Gooise Meren voor.
Bij de bepaling van speerpunten heeft onze Raad de meerwaarde van regionale samenwerking
meegewogen. Het uitgangspunt voor onze gemeente is hierbij: lokaal wat kan, regionaal wat moet. Dit
betekent: alleen taken op regionaal niveau uitvoeren, waarbij een regionale schaal onontkoombaar is
en nadrukkelijk meerwaarde heeft (subsidiariteitsprincipe).
We beginnen met ons perspectief op speerpunten.

2.

Zienswijze uitwerking speerpunten

De Rsa 2015 – 2018 bevatte 20 speerpunten die zijn uitgewerkt in 9 programma’s en zo’n 50 projecten.
De behoefte is om het aantal speerpunten en projecten terug te brengen zodat de raden zich kunnen
richten op de centrale opgaven uit de regio. We onderschrijven dit streven naar meer focus.
Een regionaal speerpunt is wat ons betreft een urgente maatschappelijke opgave waarvoor regionale
samenwerking nadrukkelijk meerwaarde heeft en waarvan nog niet duidelijk is uitgekristalliseerd wat
de beste manier is om deze opgaven te adresseren. Door zo het onderwerp als speerpunt te benoemen
wordt het gezamenlijk zoeken naar een passende koers en het adequaat adresseren versterkt.
Opgaven die niet voldoen aan deze criteria zijn wat ons betreft geen speerpunt. Dit wil niet zeggen dat
ze geen onderwerp zijn van regionale samenwerking, maar wel dat ze geen bijzondere aandacht of
focus behoeven.
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Een ander manier om meer focus aan te brengen is wat ons betreft het strikter leggen van de relatie
tussen speerpunten, programma’s en projecten. Een speerpunt staat wat ons betreft voor een urgente
maatschappelijke opgave. Deze opgave kan enkelvoudig of meervoudig zijn. We vinden het belangrijk
dat een enkelvoudige maatschappelijk opgave in de vorm van een project met een duidelijke
doelstelling wordt opgepakt. Bij een brede meervoudige opgave zoals het vergroten van
duurzaamheid of het versterken van de economie, past een programma met meer algemene
doelstellingen zoals energieneutraal in 2030 of een toename van aantal banen met x % in 2022.
Dergelijke doelen vragen om onderling samenhangende projecten en samenwerkingsvormen. Deze
leveren gezamenlijk een bijdrage aan het algemene doel. Bij de speerpunten die we voorstellen zullen
we daarom ook aangeven op welke wijze deze speerpunten naar ons idee het best voorzien kunnen
worden.

3.

Voorgestelde speerpunten

1. Ruimte: regionale Omgevingsvisie
Het is het voor het gezamenlijk werken aan de opgaven die deze regio heeft op het fysiek domein
(wonen, landschap, economie, duurzaamheid en mobiliteit) van belang om in te inzetten op een
regionale Omgevingsvisie. Oftewel een gedeeld en gedragen beeld van de gewenste ontwikkeling van
de regio Gooi en Vechtstreek. Met een integrale visie op de toekomst van ons gebied vergroten we de
effectiviteit van het samenwerken en de kracht van de regio ten overstaan van medeoverheden en
andere partners. Voor ons is het werken aan een regionale Omgevingsvisie daarom van zeer groot
belang. De uitwerking hiervan vraagt om een programma.
2. Milieu en duurzaamheid: naar een samenhangend programma duurzaamheid
De duurzaamheidsopgave is omvangrijk en urgent en vraagt samenwerking op alle schaalniveaus, ook
op het niveau van de regio. In de regionale samenwerking moet het accent liggen op energietransitie,
circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, ondergebracht in een samenhangend
programma duurzaamheid.
3. Economie en innovatie: realisatie van een uitgewerkte en zichtbare Triple Helix benadering
De regio heeft een opgave te vervullen als het gaat om de zorg voor meer banen. De terugloop hiervan
heeft negatieve consequenties voor mobiliteit en de vitaliteit van onze regio. Daarom is het stimuleren
van economische ontwikkeling voor ons een speerpunt. We denken dat een uitgewerkte en zichtbare
Triple Helix benadering op regionale schaal, hierbij kan helpen. Bij een Triple Helix benadering werken
netwerken van bedrijven, gemeenten en onderwijs samen op zowel het dossier economie als het
dossier werk en inkomen. Het vorm geven aan de Triple Helix benadering in de vorm van en
programma met accent op de inclusieve arbeidsmarkt is daarom voor ons een speerpunt.
4.

Jeugd en onderwijs: uitvoering innovatieagenda jeugd en het terugdringen van de wachtlijsten in
de (jeugd)zorg
Op het vlak van jeugd is de opgave om de samenwerking met onderwijs te versterken en hebben wij
net als andere regio’s te maken met een groeiend beroep op jeugd ggz. Deze opgaven treden we
tegemoet met een regionaal programma jeugd voor de komende jaren. De koers die hierin is uitgezet
ondersteunen wij. Het is wel belangrijk om uitvoering van de plannen goed te volgen en daarom zijn
jeugd en onderwijs voor ons een speerpunt.
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5. Mobiliteit: regiovisie mobiliteit
Onze regio heeft belang bij goed een ov en goede bereikbaarheid. Er is een gezamenlijk streven
opgesteld naar aanleiding van het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam. De realisatie daarvan vraagt
om eendrachtig samenwerken en lobby bij hogere overheden. Daarbij helpt het wanneer we een
regiovisie opstellen die snelfietspaden, ondertunneling, ov-concessie omvat. Een goede bereikbaarheid
van de kleinere kernen zoals Muiden en Muiderberg dient in zo’n visie een prominente plek in te nemen.
Dit is voor ons een speerpunt, dat uitgewerkt kan worden in de vorm van een project.
6. Gezondheid en ondersteuning: Realisatie van goed bereikbare regionale zorgcentra
We zien in onze regio ontwikkelingen vanuit ziekenhuis Ter Gooi in de richting van regionale
zorgcentra. Dit zijn centra die zorg bieden die het midden houdt tussen ziekenhuis en huisarts. In deze
centra kunnen onderzoek en lichte ingrepen snel plaats vinden. Dicht bij de woonplaats van de inwoner.
Gemeenten zijn bij deze ontwikkeling in meer of minder mate afzonderlijk betrokken, maar niet in
regioverband. Regionale samenwerking heeft hier echt meerwaarde. Daarom is de realisatie van
regionale zorgcentra voor ons een speerpunt. Bij dit speerpunt past een projectmatige benadering.
7. Cultuur en recreatie: bevordering kwaliteitstoerisme
We zien cultuur en erfgoed als een kans om toerisme en recreatie op een bij de regio passende manier
te bevorderen, met nadruk op kwaliteit. We vinden dat we regionaal moeten samenwerken en de Gooi
en Vechtstreek als één gebied moeten promoten. Gezien de ontwikkeling van toerisme en het belang
hiervoor voor de economie in de regio, is de bevordering van kwaliteitstoerisme en recreatie voor ons
een speerpunt, dat als een project vorm kan worden gegeven.
8. Overige opgaven
Tenslotte vragen we aandacht voor een aantal specifieke opgaven waarvan we vinden dat deze een
plek moeten krijgen bij de uitwerking van de hierboven genoemde speerpunten, maar die we niet als
afzonderlijk speerpunten zien:


We signaleren een knelpunt bij bescherming en opvang. Het lukt steeds beter om mensen die
beschermd wonen, te laten doorstromen. Het knelpunt is het gebrek aan goedkope huurwoningen
waardoor mensen die uit kunnen stromen niet weg kunnen omdat er geen huis voor ze is. Het
aanpassen van de urgentieregeling wordt voorbereid maar is onvoldoende om de gewenste
doorstroming te realiseren.



We moeten als samenwerkende gemeenten in de regio een antwoord geven op de vraag welke
ruimte we – in de toekomst – willen reserveren voor wonen (in relatie tot landschap, economie,
mobiliteit en de energieopgave) . Een heldere positie draagt bij aan de gesprekken die we voeren in
de MRA. Het is daarom het goed idee om als regio ten aanzien van deze opgave gezamenlijk een
positie te bepalen.



Bij jeugd en onderwijs willen we speciaal aandacht vragen voor een groep kinderen waar op dit
moment onvoldoende systematische aandacht voor is: Kinderen van ouders met ernstige
psychische problemen en/of verslaving.



Bij mobiliteit vragen we aandacht voor de mogelijke realisatie van een distributiecentrum voor
goederen in onze regio, zodat we het vrachtverkeer in kernen sterk kunnen beperken.
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Hoogachtend de gemeenteraad van Gooise Meren,

De griffier,

De voorzitter,

Mevrouw drs. M.G. Knibbe.

drs. H.M.W. ter Heegde.
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BETREFT Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda

Geachte leden van het bestuur,
Op 4 oktober 2018 hebben wij uw brief ontvangen over het proces om te komen tot een nieuwe regionale
sarnenwerkingsagenda (RSA) voor de periode 20 19-2022. In uw brief verzoekt u om een zienswijze van
de raden in de regio als eerste stap in het proces.
Deze concept zienswijze is behandeld in de vergadering van de commissie Economie en Bestuur van 9 en
22januari 2019 en in onze vergadering van 30januari 2019.
Inleiding
In het licht van de recent gestaakte ARHI procedure door de provincie is de herjking van de RSA naar
onze mening in een ander daglicht komen te staan. De ARHI procedure was niet alleen ingezet om de
bestuurskracht van (individuele) gemeenten te versterken, maar misschien nog wel meer gericht op de
versterking van de regionale bestuurskracht. Vanwege het stoppen van de ARHI procedure is de gemeente
Hilversum van mening dat het herjken van de RSA zich niet alleen zou moeten beperken tot het
opsommen van inhoudelijke onderwerpen, maar ook en vooral gaat over betere samenwerking in de regio
en democratische legitimatie van die samenwerking.
Wat vooraf ging
In de diverse rapporten die in de afgelopen jaren zijn verschenen over samenwerking in onze regio werd
de nadruk gelegd op een aantal elementen die de kern zouden moeten vormen van versterkte
samenwerking. Het ging daarbij om opgaven en vragen op het gebied van bedrijfsvoering (kosten en
operationele kwaliteit), dienstverlening, regionale afstemming op inhoud en belangenbehartiging op een
hoger schaalniveau:
1. Lagere kosten door efficiëntere bedrijfsvoering.
Door opschaling van diensten is het mogelijk om uitvoeringskosten te beperken met behoud
van kwaliteit
2. Betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven.
Door versterking van deskundigheid en geboden voorzieningen bij (semi-) overheidsdiensten
is er meer aandacht voor een systematische wisselwerking met de maatschappelijke
instellingen. Dit maakt een meer proactieve benadering en sturing mogelijk.
3. Versterkte regie door afstemming en prioriteitsstelling.
Door het vaststellen van gemeenschappelijke beleidslijnen op terreinen van gezamenlijk
belang in bijvoorbeeld een Regionale samenwerkingsagenda
4. Gebundelde belangenbehartiging tijdens cruciale bovenregionale besluitvormingstrajecten.
Door aanwezigheid bij totstandkoming van ‘grootschalige infrastructuur’ van de met de
‘Grote Buren’ gedeelde ruimte en economische vraagstukken.

-J-.
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Uitgangspunt zienswijze
De gemeente Hilversum is een voorstander van een RSA voor de periode 20 19-2022
met een beperkt aantal inhoudelijke onderwerpen (‘focus’: minder in plaats van meer
onderwerpen);
die een doorbraak forceert in het beter/sterker samenwerken op de bovenstaande vier elementen;
die de democratische legitimatie verbetert.
De RSA gezien de budgettaire koppeling nu in feite agendering van onderwerpen in het fysiek
domein vraagt, maar de samenwerking binnen het sociaal domein echter ook versterking en
aandacht vraagt.
-

-

-

-

Zienswijze
Concreet stelt de gemeente Hilversum voor de volgende onderwerpen te agenderen op basis van
bovenstaand uitgangspunt:
1. Voorstellen ontwikkelen om de informatievoorziening aan de raden te verbeteren en om de regionale
besluitvorming te voorzien van diepere democratische borging in het kader van de democratische
legitimatie
De gemeenteraad van Hilversum is van mening dat de informatieverschaffing richting de raden daar waar
het besluitvorming binnen de regio aangaat verder kan worden verbeterd.
Een regionale griffie is hiervoor essentieel.
Wij stellen voor hier modellen voor uit te werken, waarbij de raden eenduidiger, frequenter en
regetmatiger worden betrokken en van informatie worden voorzien. Het verbeteren van de schriftelijke
informatievoorziening moet hierbij een speerpunt zijn en vraagt als eerste en per omgaande aandacht.
Beter en sterker samenwerken in de Regio kan niet zonder diepere democratische borging. De formele
betrokkenheid van de raden schiet op dit moment geregeld tekort, en we hebben in toenemende mate
behoefte om (gelegitimeerd) een koers te kunnen bepalen vanuit regionaal perspectief. De gemeente
Hilversum roept de regio op hiernaar onderzoek te doen en in gesprek te gaan met de regionale partners.
Wij staan open voor experimenten, bijvoorbeeld in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse
zaken in het kader van bestuurlijke vernieuwing. We willen de verantwoordelijkheden van de bestuurlijke
actoren (raden, college’s, PFHO’s en DB) verhelderen, ook in hun onderlinge relatie.
2. Focus aanbrengen in de RSA
De gemeente Hilversum constateert dat de “eerste” RSA zoals deze in 2016 is vastgesteld, nog recent en
actueel is. Wij zijn dan ook van mening dat de ingeslagen weg moet worden voortgezet. Het zou verspilde
energie zijn om de prille inspanningen in een te vroeg stadium te beëindigen of drastisch te wijzigen.
Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de agenda wel meer focus mag hebben op een aantal elementen ten
opzichte van de huidige RSA. Wij willen voorstellen de agenda naar vier strategische hoofdonderwerpen
op het fysiek domein terug te brengen:
a.
b.
c.
d.

Mobiliteit & Bereikbaarheid
Wonen & Omgevingswet
Economie, Cultuur & Innovatie
Duurzaamheid & Milieu

Deze vier strategische hoofdonderwerpen passen allen in de focus op een afgestemde, regionale
ruimtelijke economische ontwikkeling die bijdraagt aan het inperken van de sociale en maatschappelijke
problematiek (goede bereikbaarheid,, voldoende werkgelegenheid in een veilige en sociale leefomgeving
met voldoende woningen voor alle doelgroepen).
Zoals aangegeven zijn wij van mening dat gezien het grote aantal speerpunten in de huidige RSA, die
doorlopen in de nieuwe periode, het niet verstandig is om de nieuwe RSA te belasten met weer een grote
hoeveelheid aan speerpunten. Wij geven u hieronder in onze zienswijze dan ook een beperkt aantal
speerpunten. Deze speerpunten zijn tot stand gekomen door ons de volgende vragen te stellen:
Met welke uitdaging of met welk probleem willen wij voor 2020 een start hebben gemaakt om
te komen tot een oplossing.
Welke lokale Hilversumse speerpunten lenen zich goed voor een regionale opschaling.
-

-
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Wij dragen de volgende speerpunten voor in onze zienswijze:
Mobiliteit & Bereikbaarheid

Bij dit speerpunt denken we aan het verbeteren van het (regionaal) openbaar vervoer, waaronder het
gezamenlijke aanpakken van de 0V concessie. Ook het verbeteren van de verbinding Almere Utrecht
en de verbinding Amsterdam Amersfoort vallen hier onder. We willen aandacht voor snelwegen en
wegen in het algemeen, “spoorse” doorsnijdingen, de frequentie van de trein in onze regio. Ook de
ontwikkeling van fietssnelpaden lijkt ons een belangrijk onderwerp.
—

—

Wonen & Omgevingswet

Bij dit speerpunt denken wij onder andere aan het maken van regionale prestatieafspraken met
woningcorporaties, de verdeling van het sociale en midden segment over de gemeenten en de
gezamenlijke invoering van de omgevingswet

Economie, Cultuur & Innovatie

Onder dit speerpunt valt wat de gemeente Hilversum betreft onder andere het clustermanagement
Creatieve Industrie (Regio Deal Media Valley), het bieden van ruimte voor bedrijven zowel in fysieke zin
als qua loket, het bevorderen van (praktijkgerichte) werkgelegenheid en het bevorderen van de culturele
identiteit van de Regio (bijvoorbeeld door een erfgoedfestival of sport).

Duurzaamheid & Milieu

Bij dit speerpunt denken we aan het initiëren van een regionaal energiedienstenbedrjf, een regionale pilot
aardgasvrje wijken, het verduurzamen van publieke gebouwen, uitbouwen circulaire inkoop/regionale
grondstoffen strategie en het opzetten van een regionaal landschapsfonds. Het verder ontwikkelen van een
regionale grondstoffenstrategie valt ook onder dit speerpunt.

Naast prioritering en agendering binnen het fysiek domein, stellen wij voor de goede
samenwerking binnen het sociaal domein verder te versterken. We denken daarbij onder andere
aan onderwerpen als het verkorten van wachtlijsten, zoals bijvoorbeeld in de Jeugd GGZ. Het
versterken van het toezicht door de gemeenteraden op de WMO voorziening en het zorgdragen voor
voldoende en passende opvangplekken
Het is daarbij van belang meer transparantie voor gemeenteraadsleden rond besluitvormingsprocessen en
coördinatie binnen het sociaal domein te verkrijgen.

Overige punten

Naast de aandacht voor de democratische legitimatie en het meer focus aanbrengen in de nieuwe RSA,
willen wij u ook de volgende suggesties meegeven:
Het opnieuw bekijken van shared services in het kader van efficiëntere bedrijfsvoering
Tussen verschillende gemeenten in de regio zijn op het gebied van bedrijfsvoering diverse
samenwerkingen actief. De gemeente Hilversum vindt het dc moeite waard om nogmaals te laten bezien in
hoeverre verdere samenvoeging van services een voordeel oplevert voor gemeenten. Hierbij is
kwaliteitsverbetering belangrijker dan kostenbesparing.

Daarnaast denken wij dat het goed is te bezien waar regionale samenwerking in het kader van verbeterde
dienstverlening leidt tot een verbetering van het voorzieningenniveau voor onze inwoners. Daarbij kan
gedacht worden aan het faciliteren van samenwerking tussen instellingen en organisaties als aantoonbaar
is dat een regionale aanpak leidt tot kwaliteitsverbetering richting onze inwoners.
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Gezamenlijke financiering en representatie richting de omgeving van onze regio in het kader van
gebundelde belangenbehartiging
De gemeente Hilversum is positief over de interactie die wij samen richting de MRA, provincie, Den Haag
en een enkele keer zelfs richting Brussel hadden. Tegelijkertijd denken wij dat het nog beter kan om de
belangen voor onze inwoners richting de buitenwereld te behartigen. Daarvoor stelt de gemeente
Hilversum voor om nog beter te inventariseren op welke platformen gezamenlijk optreden verstandig is.
Het mandaat van de vertegenwoordiger namens onze regio te versterken en daar eventueel een
eigenstandige rapportageverplichting richting alle raden aan te verbinden. Het is beLangrijk om tevens te
bezien in hoeverre de huidige budgetten voor deelname aan dergelijke platformen en structuren voldoende
is. Wij stellen voor om op regionaal niveau een bescheiden lobby/subsidie bureau in te richten, dat zich
specifiek richt op de belangenbehartiging namens de regio.
Wij horen graag van u wat uw besluit en het verdere vervolg is ten aanzien van onze zienswijze.

burgemeester,

Broertjes
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Voorstel
Instemmen met de in dit raadsvoorstel verwoorde zienswijze als input voor een nieuwe regionale
strategische agenda 2019-2022.

Toelichting op het te nemen besluit
Aanleiding
Het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek verzoekt alle gemeenteraden om input te leveren
voor een nieuwe regionale samenwerkingsagenda voor de periode 2019-2022. De input van de raden
wordt besproken op een regiocongres op 5 februari 2019.
Argumentatie
Nu de huidige RSA qua looptijd binnenkort afloopt, doet zich de vraag voor op welke wijze we een nieuwe
RSA vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij staat ons college voor ogen, dat we vooral behoefte hebben
aan een meer strategische agenda, met echte speerpunten, dan aan een overzicht van terreinen waarop
we als gemeenten samenwerken in de regio (de huidige samenwerkingsagenda). Een strategische
agenda past bovendien beter in het huidige perspectief van versterking van de regionale bestuurskracht;
nu de fusies in onze regio niet doorgaan is het van belang om als gemeenten gezamenlijk wel te focussen
op te behalen resultaten in het kader van de regionaal spelende issues.
Tegen deze achtergrond hebben wij daarom ook reeds in het algemeen bestuur (in zijn vergadering van
18 oktober jl.) aangegeven dat een strategische agenda gewenst is. Dat betekent niet dat de overige
onderdelen van de huidige RSA geen deel meer uitmaken van onze regionale samenwerking, maar wel
dat ze wat ons betreft als onderdeel van de regionale programmabegroting een plek moeten krijgen:
daarin leggen we met elkaar immers ook vast welke beleidsinspanningen op de programma’s moeten
worden verricht, met de gebruikelijke PDCA-cyclus (PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act) die daarbij
hoort. In een nieuwe RSA kunnen we dan vooral focussen op de zwaarste issues die bijzondere
inspanning en aansturing behoeven.
Om die reden hebben we ons beperkt tot de strategische hoofdlijnen van beleid die regionale sturing
verdienen. Dit betreft ordeningsvraagstukken over gedeelde belangen die alleen met extra inspanningen
en bereidheid tot politieke compromissen tot concrete resultaten kunnen leiden.
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In dat opzicht geldt het adagium: wat goed is voor de regio als geheel, is ook goed voor Huizen. Dat leidt
vanuit lokaal perspectief bezien wellicht tot suboptimale resultaten, die echter in het grotere belang van het
eindresultaat als positief kunnen worden gewaardeerd.
Wij stellen u de volgende speerpunten voor: omgevingswet, mobiliteit, economie en arbeidsmarkt,
energietransitie en transformatie jeugdhulp. Nogmaals, het betreft strategische speerpunten die een
gezamenlijke regionale inspanning vereisen.
Omgevingswet
In het collegeprogramma is aangegeven dat de noodzakelijke voorbereidingen voor de invoering van de
Omgevingswet worden getroffen. De huidige regionale samenwerking ondersteunt kennisdeling,
samenwerking met ketenpartners, zoals de GGD, OFGV en Veiligheidsregio en levert ons concrete
bouwstenen voor de lokale omgevingsvisie.
De omgevingswet krijgt echter een strategische meerwaarde als regionale opgaves, zoals verstedelijking,
behoud landschap, energietransitie en mobiliteit die een ruimtelijke/omgevingsvertaling moeten krijgen,
worden ingevuld vanuit een regionaal optimum en de lokale omgevingsvisie daarvan een afgeleide wordt.
Vanuit dit strategisch perspectief is dit speerpunt benoemd.
Concreet zou dit betekenen dat Huizen streeft naar een regionale omgevingsvisie met een lokale vertaling.
Mobiliteit
Door ruimtelijke en economische ontwikkelingen in Flevoland, Utrecht en Amsterdam neemt de mobiliteitsdruk in de regio G&V toe, wat negatieve gevolgen heeft voor de regionale bereikbaarheid. In het collegeprogramma 2018-2022 wordt ingezet op goede lokale en regionale bereikbaarheid per auto, fiets en
openbaar vervoer. Daarbij worden de (light)railverbinding Almere-Utrecht via Huizen en het Regionaal
fietsnetwerk expliciet genoemd.
Daarnaast is gebleken dat de wijze waarop het doelgroepenvervoer is georganiseerd in onze regio
kwetsbaar is, niet altijd aansluit bij de vraag en op onderdelen inefficiënt is. In regionaal verband wordt
onderzocht op welke wijze we kunnen komen tot een meer duurzaam aanbod van doelgroepenvervoer,
onder andere door de aansluiting op andere vervoersnetwerken.
De doelstelling is om te komen tot een toekomstbestendige lokale- en regionale bereikbaarheid en duurzaam aanbod van doelgroepenvervoer door in te zetten op het versterken van de ketenmobiliteit. Onze
gemeente kan echter maar een klein deel van deze ketenmobiliteit beïnvloeden. Het allergrootste deel van
de benodigde investeringen komt van andere publieke partners. Alleen een heldere regionale strategie kan
de overige publieke partners effectief beïnvloeden. Strategische samenwerking is een logisch vereiste.
Denk hierbij aan:
•
Dynamisch vervoersnetwerk (OV concessie 2021-2029);
•
Regionaal Fietsnetwerk dat optimaal aansluit bij OV-knooppunten en werklocaties;
•
Effectief agenderen van de lightrail Almere-Utrecht;
•
Consequenties van de MIRT analyses A1/A27.
De laatste 2 punten zijn wellicht realiseerbaar op lange termijn en vereisen een effectieve en consequente
lobby vanuit de regio.
Economie en arbeidsmarkt
De economie en arbeidsmarkt in Huizen worden sterk beïnvloed door de economische ontwikkelingen in
Nederland. Op lokale schaal zijn onze mogelijkheden om de economische ontwikkelingen en arbeidsmarkt
te stimuleren beperkt. Daarnaast opereren de meest relevante samenwerkingspartners voor effectief
beleid op een regionaal of bovenregionaal niveau. Gebleken is dat 70% van de werkgelegenheid in de
regio Gooi en Vechtstreek plaatsvindt op informele werklocaties. Met name het aantal zzp’ers is sterk
vertegenwoordigd in de regio. De leegstand op werklocaties is laag en de mogelijke schuifruimte voor
bijvoorbeeld doorgroei is beperkt. Daarmee is het belang van behoud van de huidige werklocaties een
gegeven. Het is van belang om vooral ook op versterking van deze werklocaties in te zetten. Op regionaal
niveau liggen kansen om tot effectieve beleidsinitiatieven en concrete acties te komen.

Op regionaal niveau stimuleren we een aantal ontwikkelingen, zoals:
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-

De ontwikkeling van een werkplan werklocaties, zowel formele als informele werklocaties ten behoeve
van een aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat.
- In samenwerking met UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de
gemeenten van de Regio Gooi & Vechtstreek een eerste concept marktbewerkingsplan opgesteld. Met
dit marktbewerkingsplan is een eerste aanzet gegeven om te komen tot de invulling van gerichte
arbeidsmarktmaatregelen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
- Realisatie van een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio, zowel regionaal / nationaal als
internationaal (MRA verband) door het opstellen en uitwerken van een strategie op basis van eerdere
vastgestelde vijf kwaliteitsthema’s uit het programma CERT. Het is van groot belang dat vanuit een
regionale toeristische visie de vijf kwaliteitsplekken van de regio en de daaruit voorvloeiende productontwikkeling op een consequente en structurele wijze worden vermarkt en gepromoot. Daarvoor is
bijvoorbeeld een goed functionerend bureau Toerisme Gooi en Vecht, dat beschikt over de nodige
vak-expertise, gewenst.
Keuzes en financiering van bovengenoemde ontwikkelingen worden vanuit een regionaal economisch
perspectief beoordeeld.
Energietransitie
In samenwerking met partners (netbeheerders, woningcorporaties e.d.) uitvoeren van het regionale
programma energietransitie, met als doel:
- het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie of RES (2019)
- het opstellen van de regionale transitievisie warmte (2019-2020)
- het ontwikkelen en implementeren van instrumenten voor het faciliteren van woningeigenaren bij de
energietransitie (2019-2022).
Een regionale aanpak die zich enerzijds richt op de opgave voor de lange termijn (RES en transitievisie
warmte), anderzijds op het effectief behalen van resultaten op de kortere termijn (advies, uitvoering van
maatregelen, wijkaanpakken e.d.), kan alleen meerwaarde voor gemeenten hebben als een substantiële
versterking van de expertise en uitvoeringscapaciteit op regionaal niveau wordt gerealiseerd.
Transformatie jeugdhulp
In regionaal verband is met succes vormgegeven aan de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.
De komende jaren ligt er echter nog een aantal grote opgaven. We hebben te maken met – ook landelijk een stijgende vraag naar jeugdhulp. De druk op voorzieningen, waaronder de zwaardere voorzieningen
voor jeugd, neemt toe. Dat zal de komende jaren zo blijven. Belangrijke lokale opgave is het versterken
van de laagdrempelige preventieve voorzieningen voor jeugdigen en ouders. Samen met de andere
gemeenten in Gooi en Vechtstreek moeten we werken aan de strategische opgave om ook voor de
langere termijn zorg te dragen voor een duurzame (boven)regionale infrastructuur van jeugdvoorzieningen
waarin we voldoende ruimte bieden voor aanbieders om te innoveren en in te kunnen spelen op
veranderingen. Onze financieringssystematiek moet dit mogelijk maken. Daarbij moet het terugbrengen
van de administratieve lasten voor aanbieders een belangrijk speerpunt zijn.
Geheimhouding
Niet van toepassing.
Alternatieven
De huidige RSA bevat 20 speerpunten, uitgewerkt in nog meer (deel)projecten. Continuering van een
dergelijke opzet verdient door de omvang, gebrek aan focus en onduidelijke aansturing daarvan niet de
voorkeur.
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing.
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Beslistermijn
Aangezien de regio een regiocongres hierover organiseert dat 5 februari 2019 plaatsvindt, is besluitvorming in januari noodzakelijk.
Financiële paragraaf
Nu nog niet aan de orde, komt wel bij de uitwerking in 2019 in beeld.

Overige Raadsinformatie
Bevoegdheid
Conform de GR van de regio zijn de raden nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van de RSA.
Collegeprogramma
Diverse onderdelen uit het collegeprogramma zijn vertaald in deze input voor de nieuwe RSA.
Begroting
De RSA-gelden voor de diverse programmaonderdelen worden als gevolg van deze zienswijze voorshands als het ware nader geoormerkt; regionale vaststelling van de RSA in 2019 moet ter zake tot
definitieve besluitvorming over de RSA gelden leiden.
Eerdere besluiten
Eerder heeft uw raad besloten over (financiering van) de huidige RSA.
Voorgeschreven procedure
Op basis van de gemeenschappelijke regeling zijn de raden betrokken bij de RSA.
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing.
Evaluatie
Het regionale RSA-traject beslaat meerdere stappen (zie de brief van de regio); thans is stap 1 aan de
orde. In de loop van 2019 zal uw raad een definitief voorstel voorgelegd krijgen voor de nieuwe RSA.
Bijlagen
1. Brief regio GV met bijbehorend voorstel.
Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie
[in te vullen door raadsgriffier]
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RAADSVOORSTEL
2019/5

De gemeenteraad van Laren

Onderwerp
Raadsvergadering d.d.
Behandeling in
Portefeuillehouder
Voorbereid door

: Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek
: 30 januari 2019
: Commissie R&I d.d. 22 januari 2019 en M&F d.d. 24 januari 2019
: College
: P.H. van Dijk
Laren, 27 november 2018

ONDERWERP
Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek.

Geheim of openbaar?
Openbaar.

BESLUITEN
Het college besluit de raad voor te stellen om de volgende zienswijze in te dienen:
voor de strategische agenda 2019 – 2022 de volgende speerpunten te kiezen, en daarmee focus aan
te brengen in de te bereiken resultaten in 2022:
1. Infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27),
geluidhinder verkeerslawaai, fietspaden);
2. Economische ontwikkeling (waaronder inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op
arbeidsmarkt, vestigingsbeleid bedrijven, behouden en creëren van werkgelegenheid,
cultuur en recreatie);
3. Woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties, transformatie bestaande
gebouwen);
4. Sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie jeugdhulp, bescherming en opvang)
5. Duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie VANG).
INLEIDING

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in
de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Negentig procent van de taken van de
Regio Gooi en Vechtstreek zijn uitvoeringstaken. Van het ophalen van het huisvuil door de GAD tot
het 24/7 bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis. Tien procent van
het takenpakket betreft ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten.
Meestal onderwerpen die niet de uitvoeringsorganisatie betreffen, maar vormen van samenwerking
die nodig zijn om het gebied en de samenleving te versterken. Zoals de energietransitie en de
vormgeving van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners.
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In 2015 pasten de gemeenten de gemeenschappelijke regeling aan. Toen is het instrument ‘regionale
samenwerkingsagenda’ in de regeling opgenomen. De samenwerkingsagenda bevat speerpunten van
regionale samenwerking tussen de gemeenten. Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode bereidt het
portefeuillehoudersoverleg de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda voor.
Gemeenten stellen de agenda lokaal vast. Nu de nieuwe raadsperiode is gestart, staan gemeenten
voor de vraag hoe de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vorm te geven.

DOEL
Gemeenteraden geven lokaal richting aan de totstandkoming van de regionale
samenwerkingsagenda 2019 – 2022 en brengen focus aan in de regionale samenwerkingsagenda.

TOELICHTING BESLUIT (ARGUMENTEN)
Voorstel 1 Kennisnemen
De regionale samenwerkingsagenda 2016 – 2018 is in het voorjaar van 2016 vastgesteld door de
gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De Regio
Gooi en Vechtstreek rapporteert jaarlijks over de voortgang van de uitvoering op de speerpunten van
de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Daarbij heeft de Regio
een analyse van de coalitieakkoorden opgesteld en de staat van Gooi en Vechtstreek gemaakt. De
staat is een weergave van de voornaamste trends en ontwikkelingen, gebaseerd op informatie vanuit
tal van databestanden en rapporten.
Voorstel 2 Actualiseren
Omdat de speerpunten uit de huidige regionale samenwerkingsagenda nog actueel zijn, stellen de
portefeuillehouders Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met de Regio-ambassadeurs voor
de huidige samenwerkingsagenda in vijf stappen te actualiseren.
Stappen
1. Richting geven
2. Richting duiden
3. Richting uitwerken
4. Ontwerp bespreken
5. RSA Vaststellen

Door
Gemeenteraden
Regiocongres
Portefeuillehouders
Regiopodium
Gemeenteraden

Resultaat
Zienswijzen
Zienswijzen
Ontwerp RSA
Ontwerp RSA
RSA 2019 – 2022

Deadline
1 februari 2019
februari 2019
21 maart 2019
april 2019
1 juli 2019

Eerst geven de gemeenteraden lokaal richting geven door middel van een zienswijze. In de zienswijze
geven de gemeenteraden per programma aan welke speerpunten verwijderd, gewijzigd of
toegevoegd moeten worden aan de regionale samenwerkingsagenda. In februari 2019 komen de
gemeenteraden bijeen op het eerste regiocongres om met elkaar de verschillende zienswijzen te
bespreken en te duiden. Vervolgens werken de portefeuillehouders de zienswijzen uit in een
ontwerp samenwerkingsagenda. Die gaan de portefeuillehouders bespreken tijdens een
regiopodium. Daar kunnen gemeenteraden afstemmen over amendementen en het proces van
vaststelling. Ambitie is om de regionale samenwerkingsagenda voor 1 juli 2019 vast te laten stellen
door de gemeenteraden.
Voorstel 3 Zienswijze
Door nu een zienswijze uit te brengen op de speerpunten die benoemd moeten worden in de
samenwerkingsagenda ligt er straks een door gemeenteraden gedragen regionale
samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Het portefeuillehoudersoverleg bundelt de zienswijzen, voorziet
deze van een reactie en stelt op basis van de binnengekomen zienswijzen een ontwerp regionale
samenwerkingsagenda op. Deze ontwerp agenda wordt in het voorjaar van 2019 ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraden.
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Om verbinding te krijgen tussen de regionale samenwerkingsprogramma’s en de regionale
samenwerkingsagenda vraagt het portefeuillehoudersoverleg om in de zienswijze per programma
aan te geven welke speerpunten benoemd moeten worden in de regionale samenwerkingsagenda
2019 – 2022. Daarbij kan op deze wijze meer focus aangebracht worden in de regionale
samenwerkingsagenda. De gemeenten werken op dit moment in negen programma’s samen:
1. Bescherming en Opvang
2. Cultuur en Recreatie
3. Economie en Innovatie
4. Gezondheid en Ondersteuning
5. Jeugd en Onderwijs
6. Milieu en Duurzaamheid
7. Ruimte en Mobiliteit
8. Werk en Inkomen
9. Bouwen en Wonen
In de tabel in de bijlage zijn de regionale samenwerkingsprogramma’s verbonden aan de
speerpunten uit de samenwerkingsagenda 2016 – 2018. De speerpunten kunnen terug komen in
meerdere programma’s, omdat de speerpunten bij de totstandkoming van samenwerkingsagenda
2016 – 2018 niet gekoppeld waren aan de regionale samenwerkingsprogramma’s.
Proces en inhoud
Qua proces en inhoud wordt u het volgende ter overdenking/bespreking in het AB meegegeven: de
huidige RSA is, zoals de regio ook zelf vaststelt, geen visiedocument maar een agenda waaruit blijkt
op welke speerpunten de regiogemeenten met elkaar willen samenwerken. Daartoe zijn in de
huidige RSA 20 speerpunten benoemd (zie RSA 2016-2018 speerpunten 3.1 t/m 3.20). Een kernvraag
is echter of met die “opsomming” nu de focus in de regionale samenwerking goed en effectief is
belegd of kan worden aangestuurd. In de voortgangsrapportage zijn (deels weer andersluidende
thema’s en programma’s benoemd waar) de speerpunten in concrete projecten uitgesplitst. Daarbij
is onduidelijk welke beleids- en voortgangsinformatie hierover eigenlijk net zo goed in de
regiobegroting kan worden opgenomen: de regionale programma-begroting bevat immers als het
goed is ook de hoofdlijnen en accenten van door de regiogemeenten gewenst bestaand en nieuw
beleid.
Wellicht is het dus raadzaam om bij de te leveren zienswijze als raad nadrukkelijker een onderscheid
te maken tussen “dat wat in de programmabegroting van de regio kan” en de RSA te “zuiveren” van
al dat reeds bestaande beleid en daarmee de RSA nieuwe stijl voor de periode 2019- 2022 te
benutten voor een echte speer-puntenaanpak. Welke thema’s willen we nu echt opgelost zien in
2022? Welke 5 hoofdpijn dossiers moeten tot resultaat hebben geleid? Beperking tot een aantal
essentiële dossiers/speerpunten brengt meer focus en wellicht ook resultaat dan een hele “waslijst”
van speerpunten en projecten.
Niemand is tegen een gezonde en vitale regio, en in de reguliere samenwerking en governance kan
prima het beleid hierover worden afgestemd; welke concreet probleem/speerpunt willen we
daarbinnen dan nu echt opgelost zien?
Idem voor wat betreft de aanpak van de omgevingsvisie (heeft al eigen traject), het programma
duurzaamheid etc. Inzetten op weer 20 speerpunten of meer leidt eerder tot onvermogen dan tot
resultaat: als we alles moeten doen met beperkte middelen (ook vanuit de regio als organisatie
gezien) komt er weinig van terecht. Wij vinden het van belang om als raad aan te geven dat we ons
willen focussen op de echte hoofdpijn dossiers c.q. ongetemde problemen. Schrap alle
beheersmatige zaken uit de RSA en breng die onder in de programmabegroting: daarmee behoren
we immers ook te kunnen sturen. Idealiter zou de werkwijze rondom de speerpunten reeds in de
kadernota 2020 meegenomen moeten worden.
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Speerpunten voor Laren
Speerpunten
Gelet op het voorgaande en op het coalitieprogramma en het collegeprogramma 2018 – 2022 zijn
voor Laren, in afstemming met Blaricum, Huizen en Eemnes, de volgende speerpunten te benoemen
t.b.v. de regionale samenwerkingsagenda. Deze kunnen als zienswijze worden ingediend.
1. Infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27),
geluidhinder verkeerslawaai, fietspaden);
2. Economische ontwikkeling (waaronder inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op
arbeidsmarkt, vestigingsbeleid bedrijven, behouden en creëren van werkgelegenheid,
cultuur en recreatie);
3. Woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties, transformatie bestaande
gebouwen);
4. Sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie jeugdhulp, bescherming en opvang);
5. Duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie VANG).

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader
Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie
De gemeenten Blaricum en Eemnes zijn eveneens deelnemer van de regio Gooi en Vechtstreek,
Eemnes voor een beperkt deel (sociaal domein, exclusief jeugd). Zij kunnen eveneens een zienswijze
indienen. Waar mogelijk zullen de zienswijzen op elkaar worden afgestemd.

KANTTEKENINGEN
Voorstel 1 Kennisnemen
De regionale samenwerkingsagenda is geen visie-document. Het is een praktische agenda van de
gemeenteraden, waarin zij gezamenlijk vaststellen op welke speerpunten de gemeenten in een
periode van vier jaar samenwerken.
De voortgangsrapportage 2018 is een feitelijke weergave van de voortgang op de uitvoering van de
regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het is geen evaluatie van
het instrument regionale samenwerkingsagenda.
De analyse van de coalitieakkoorden en de staat van Gooi en Vechtstreek zijn ambtelijke producten.
Deze producten zijn gemaakt om gemeenteraden te ondersteunen zelf focus aan te brengen in de
speerpunten van regionale samenwerking.
Voorstel 2 Actualiseren
Omdat de regionale samenwerkingsagenda 2016 – 2018 nog recent (voorjaar 2016) is vastgesteld,
wordt voorgesteld deze te actualiseren. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden in drie
stappen willen komen tot een nieuwe regionale samenwerkingsagenda. De Regionale
samenwerkingsagenda 2016 – 2018 kwam tot stand in vijf stappen, waarbij de totstandkoming meer
dan anderhalf jaar heeft geduurd.
Voorstel 3 Zienswijze
Door gemeenteraden in het najaar van 2018 een zienswijze uit te laten brengen op de speerpunten
kan voortgang worden gemaakt in de totstandkoming van de nieuwe regionale
samenwerkingsagenda.
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FINANCIËN
De gemeenten hebben in de Regiobegroting structureel middelen beschikbaar gesteld voor de
regionaal samenwerkingsagenda. Jaarlijks is er € 450.000,- budget vanuit de gemeenten beschikbaar
voor het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke projecten. Daarbij hebben de portefeuillehouders
de eis gesteld dat elke euro vanuit het gemeentelijk budget, aangevuld met worden met een euro
cofinanciering van derden (subsidies, private investeringen, etc.).
Budget RSA
Jaar
Inkomsten
2019
450.000
2020
450.000
2021
450.000
2022
450.000
Totaal 1.800.000

Cofinanciering
450.000
450.000
450.000
450.000
1.800.000

Totaal
900.000
900.000
900.000
900.000
3.600.000

In hoeverre het geraamde budget toereikend is, hangt af van het gezamenlijke ambitieniveau.
Daarbij is het goed om te stellen dat het geraamde budget beschikbaar is voor projecten en niet voor
de uitvoering / realisatie (aanleg wegen, etc..). Op het moment dat er inzicht is in de gezamenlijke
speerpunten die opgepakt worden in de nieuwe regionale samenwerkingsagenda, gaan de
portefeuillehoudersoverleggen aan de slag met het opstellen van het uitvoeringsprogramma,
inclusief bijbehorende financiële paragraaf. Indien hieruit blijkt dat bovenstaand financieel kader niet
toereikend is om de gewenste opgaven en ambities te realiseren, dan wordt dit meegenomen in de
ontwerp regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Zo worden de gemeenteraden in staat
gesteld om ook op financieel terrein kaders te stellen en hierop toe te zien.

UITVOERING
Na de ontvangst van alle zienswijzen van de gemeenteraden (voor 1 februari a.s.) wordt in februari
2019 een bijeenkomst gehouden voor de gemeenteraden. Dit gebeurd in de vorm van het eerste
regiocongres om met elkaar de verschillende zienswijzen te bespreken en te duiden. Vervolgens
werken de portefeuillehouders de zienswijzen uit in een ontwerp samenwerkingsagenda. Die gaan
de portefeuillehouders bespreken tijdens een regiopodium. Daar kunnen gemeenteraden afstemmen
over amendementen en het proces van vaststelling. Ambitie is om de regionale
samenwerkingsagenda voor 1 juli 2019 vast te laten stellen door de gemeenteraden.
Een krachtige uitvoering van de speerpunten voor de komende jaren vergt in regionaal verband een
goed meerjarenprogramma, waarbij de slagkracht zo wordt georganiseerd dat de regionale opgaven
op een effectieve en efficiënte manier worden uitgevoerd. De focus wordt daarbij gelegd op de
speerpunten, waarbij tegelijkertijd minder inzet gepleegd hoeft te worden op diverse andere
thema’s.
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COMMUNICATIE
Het portefeuillehoudersoverleg bereidt de regionale samenwerkingsagenda voor en coördineert de
uitvoering. De Regio communiceert over de voortgang via www.regiogv.nl/gemeenteraden/.

BIJLAGEN
Aanbiedingsbrief regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022
Oplegger regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022
Samenwerkingsagenda RSA Uitvoeringsprogramma 2017-2018
Regionale samenwerkingsagenda 2016 – 2018
Voortgangsrapportage 2018
Analyse coalitieakkoorden Gooi en Vechtstreek 2018
Toelichting speerpunten sociaal domein
Raadsbesluit
Burgemeester en wethouders van Laren,

G. Kolhorn
secretaris

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester
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Regio Gooi en Vechtstreek
T.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 251
1400 AG BUSSUM

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Bijlage(n):

Behandeld door:
M. van Engelshoven

Telefoonnummer:
(0294) 491 391

Datum:
20 december 2018

Registratienummer:
Z.164933/D.94992

Onderwerp: zienswijze Regionale Samenwerkings Agenda 2019-2022 gemeente Weesp
Geacht bestuur,
De gemeenteraad van Weesp heeft op 11 december 2018 een uitgebreide toelichting op de
RSA gehad van de heer H. Uneken. Vervolgens heeft de raadscommissie op 12 en 18
december gesproken over de speerpunten die de gemeenteraad voor de regio Gooi en
Vechtstreek belangrijk vindt.
Uiteindelijk heeft de raad op 19 december deze brief aan uw bestuur vastgesteld.
De gemeenteraad van Weesp stelt het op prijs vroegtijdig bij de Regionale Samenwerkings
Agenda te worden betrokken. Het aanleveren van speerpunten vinden wij echter wel een
bescheiden eerste stap. We gaan er dan ook vanuit dat de gemeenteraad bij een verdere
verdieping en concretisering van de RSA betrokken blijft. Met name in de besluitvormende zin.
De gemeenteraad is gekomen met de volgende speerpunten:
1. Zorg
Bedoeld wordt zorg in brede zin, maar specifiek genoemd zijn jeugdzorg en
schuldhulpverlening, voor zover de regio daar een toegevoegde waarde heeft ten
opzichte van de gemeentelijke taken.
2. Duurzaamheid
Bedoeld wordt hier met name de klimaat adaptie (extreem weer) en de energietransitie.
3. Woningbouw
Bedoeld wordt hier het maken van beleid voor het realiseren van woningen in het lage
en middensegment.
4. Mobiliteit
Bedoeld wordt hier op de MIRT A1/A27, de ontwikkeling van de Light-Railverbinding en
openbaar vervoer.
5. Werkgelegenheid
Bedoeld wordt hier vestigingsklimaat in combinatie met het in evenwicht brengen van de
woon-werkbalans.

Postadres:
Postbus 5099 1380 GB Weesp

Bezoekadres:
Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp

Tel (0294) 491 391

E-mail: info@weesp.nl
Website: www.weesp.nl

Wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden?

Bij het formuleren van deze speerpunten heeft de raad niet willen aangeven dat de inzet van de
regio tot deze onderwerpen beperkt zou moeten blijven, maar wel dat de aandacht met name
naar deze onderwerpen uit zou moeten gaan. Vanuit het idee dat de grote hoeveelheid
speerpunten die tot op heden zijn gehanteerd leiden tot onvoldoende focus.
De gemeenteraad van Weesp ontvangt graag van de regio een overzicht van alle ingebrachte
speerpunten uit de overige gemeenten en verwacht inzicht te krijgen in hoe het bestuur van de
regio deze input heeft ingezet voor de volgende stap in het proces.

Met vriendelijke groet,
De raad voornoemd,

M. van Engelshoven,
griffier

B.J. van Bochove,
voorzitter
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Geacht bestuur,
In uw schrijven van 2 oktober jl. stelt u ons in de gelegenheid een zienswijze in te dienen
aangaande de speerpunten in de RSA 2019-2022. Graag maken wij gebruik van deze
mogelijkheid via deze brief. In het navolgende verwoorden wij onze zienswijze:
Speerpunten
Graag zouden wij zien dat de positie en het doel van de RSA, met de speerpunten
verhelderd wordt. Naar ons inzicht zou een speerpunt een urgente maatschappelijke opgave
moeten zijn, waarvoor samenwerking nadrukkelijk meerwaarde heeft en waarvan nog nader
uitgekristalliseerd moet worden hoe deze opgave het best kan worden geadresseerd.
Regionaal kan ten aanzien van zo’n speerpunt worden gezocht naar een passende koers en
kan het adequaat adresseren worden versterkt. Daarbij zouden speerpunten moeten leiden
tot programma’s, waarin projecten een plaats krijgen.
Door uw vraag om per programma aan te geven welke wijzigingen en aanvullingen in de
speerpunten zijn gewenst, lijkt het alsof programma’s zijn al benoemd zijn en per programma
speerpunten worden vastgelegd. In dat geval bepalen de speerpunten niet de
programmering, maar de bepaalt de programmering de speerpunten. Graag ontvangen wij
van u een toelichting hoe wij de speerpunten moeten bezien.
Onderwerpen ter bespreking en uitdieping tijdens RSA-congres en regiopodium
Het is onze wens dat de RSA wordt ingericht vanuit gezamenlijk bepaalde thematische
speerpunten. In het licht van de hierboven door ons verwoorde interpretatie van een
speerpunt maken wij daarom graag van de gelegenheid gebruik u enkele onderwerpen voor
te leggen met de vraag ínhoud en problematiek daarvan nader in beeld te brengen met de
mogelijkheden om in regionaal verband vorm te geven aan de uitvoering en samenwerking.
Tijdens het geplande RSA-congres en het regiopodium kunnen de samenwerkingspartners
vervolgens deze onderwerpen bespreken en een gezamenlijk standpunt innemen over het al
dan niet opnemen van deze onderwerpen als thematisch speerpunt in de RSA en de daarbij
behorende uitvoeringsprojecten. Onderwerpen die wij graag voorbereid zouden zien zijn:
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Bouwen;
Zorg;
omgevingsvisie;
Energie.

Aanvullingen en wijzigingen huidige RSA
Ten aanzien van de RSA zijn wij van mening dat op dit moment veel onderwerpen in gang
zijn gezet. Graag zien wij dat de uitvoering van de RSA 2016-2018 wordt voorgezet. Ten
aanzien van de speerpunten die in deze RSA zijn verwoord zien wij wel enkele wijzigingen
en toevoegingen die wij graag in de RSA 2019-2022 terug zien. In het navolgende
benoemen wij de door ons gewenste wijzigingen en aanvullingen:
Aanvullingen
Graag zien wij dat de volgende onderwerpen worden toegevoegd:
-

Speerpunt buitenstedelijk bouwen (programma bouwen en wonen)
Gelet op het tekort aan woningen en het aantal woningzoekenden in de regio moet het
bouwen aan de randen van onze dorpen mogelijk zijn. Daarom het verzoek om als
speerpunt in programma 9 Bouwen en Wonen op te nemen: ‘buitenstedelijk bouwen’.

-

Klimaatbestendiqheid (programma Milieu en duurzaamheid)
Gelet op de steeds grotere kans op extreme weersomstandigheden en de gevolgen
daarvan zoals extreme droogte, (hemel)wateropvang en de consequenties daarvan voor
de bebouwde en onbebouwde ruimte, verdient het aanbeveling het onderwerp
klimaatbestendigheid specifiek als speerpunt te benoemen en toe te voegen aan de RSA.

-

Cultuur (programma cultuur en recreatie)
Cultuur zou als apart speerpunt moeten worden benoemd. Verschillende culturele
voorzieningen in de gemeente zijn van bovenlokaal belang en hebben aantrekkingskracht
voor bezoekers uit andere delen van Nederland. Door cultuur op te nemen als een apart
speerpunt komt er meer aandacht die specifiek gericht is op cultuur in de regio en op de
culturele voorzieningen die de regio rijk is. Deze aandacht leidt tot een versteviging van
de culturele infrastructuur in de regio. Immaterieel kan cultuur zorgen voor sociale
cohesie, in materiele zin kan cultuur zorgen voor het trekken van bezoekers naar de regio.
Dit bevordert een bloeiende culturele sector in de regio.

-

Dementievriendelijke regio (programma gezondheid en ondersteuning)
In 2019 wordt het convenant vernieuwd dat in 2014 tussen de regiogemeenten en
Alzheimer Nederland is opgesteld om gezamenlijk tot een dementievriendelijke regio te
komen. Gezien de verwachte toename van de problematiek is het wenselijk dit onderwerp
aan de RSA toe te voegen. Doel moet zijn de toename van voorzieningen voor mensen
met geheugenproblematiek te stimuleren. Daarnaast dient meer aandacht te komen voor
herkenning van het gedrag van deze doelgroep onder inwoners en de wijze hoe daar het
beste mee om kan worden gegaan. Hierin kunnen we als regio gezamenlijk optrekken.

-

Gezondheidsbevorderende maatregelen in de fysieke ruimte (programma gezondheid en

ondersteuning)

Bij de inrichting van de fysieke ruimte is tot op heden nog weinig aandacht voor
gezondheidsbevorderende maatregelen. Het is goed te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om bij inrichting of aanpassingen in de fysieke ruimte
gezondheidsbevorderende maatregelen te betrekken, zodat een gezonde leefomgeving
kan worden bevorderd. Alle regiogemeenten kunnen hun voordeel doen met de
uitkomsten.
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-

Enerqietransitie (programma Milieu en duurzaamheid)
Gelet op de kabinetsvoornemens en het tempo waarop woningen van het gas af moeten,
verdient het aanbeveling dit onderwerp als speerpunt toe te voegen aan de RSA.
Bij uitwerking van het speerpunt moeten de uitvoering van de Regionale Energiestrategie
(RES) een plaats krijgen, evenals de uitwerking van de warmtevisie en het opstellen van
een wijkaanpak aardgasloos.

-

Omqevinqsvisie (programma ruimte en mobiliteit)
De ontwikkeling van (de bouwstenen voor) de omgevingsvisie moet worden genomen.
Regionale afstemming hierbij is noodzakelijk. Op dit moment heeft de omgevingsvisie nog
geen plaats binnen de RSA.

-

Inzet vervoersmiddelen (programma ruimte en mobiliteit)
Er worden vervoersmiddelen ingezet voor doelgroepvervoer (WMO, leerlingen etc). Naast
een optimaal doelgroepvervoer is ook een goede bereikbaarheid van belang; ook in de
weekenden. Voor Wijdemeren is dat bijvoorbeeld gewenst in het plassengebied. In dat
kader is een heroverweging gewenst van de inzet van vervoersmiddelen. Daarbij moeten
ook ondernemers worden betrokken. Wellicht is het mogelijk bijvoorbeeld busjes in te
zetten voor zowel optimaal doelgroepvervoer als voor vervoer van inwoners en toeristen.

-

Snelfietspadennet (programma ruimte en mobiliteit)
Uit het MIRT onderzoek is het opzetten van een fietspadennet als actie naar voren
gekomen. Hiermee kan het autoverkeer verminderd en verbeterd worden. Ontwikkeling
van het snelfietspadennet verdient daarom een plaats in de RSA. Daarnaast is het
aanstellen van een regionale projectleider hiervoor van belang.

-

Bereikbaarheid kernen en dorpen (programma ruimte en mobiliteit)
Bereikbaarheid van kernen en dorpen moet verbeterd worden. Dit is van belang voor o.a.
de leefbaarheid, de economische bedrijvigheid en het in stand houden en bereikbaar
houden van voorzieningen. Dit is bij uitstek een onderwerp waarbij regionaal opgetrokken
moet worden.

Wijzigingen
Graag zien wij dat de volgende onderwerpen worden gewijzigd:
-

Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieninqen programma Bescherming en opvang)
Bij de uitwerking van het speerpunt moet ook betere sturing op wachtlijsten een plaats
krijgen. Door regionaal algemene voorzieningen te onderzoeken, kan de sturing op
wachtlijsten mogelijk worden verbeterd.

-

Economie en creatieve bedrijvigheid (programma economie en innovatie)
In de uitwerking wordt de mediasector wordt als expliciet aandachtspunt genoemd.
Aandacht moet zich echter richten op ontwikkeling en behoud van werkgelegenheid in
bredere zin.
Daarnaast behoeft de Floriade 2022 geen aandacht meer in de RSA. In regionaal verband
is reeds besloten niet in te zetten op de Floriade 2022.

-

Hoger onderwijs (programma Economie en innovatie en programma jeugd en onderwijs)
Om leerlingen/studenten een betere start op de arbeidsmarkt te geven, is het van
meerwaarde om regionaal in te steken op het beter laten aansluiten van het onderwijs bij
het werkveld. Door bv mogelijkheden van het mediapark goed aan te laten sluiten bij
hoger onderwijs wordt meer innovatie en werkgelegenheid gecreëerd.
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Het gaat niet zozeer op het realiseren van hoger onderwijs in de regio, zoals het nu is
beschreven in de RSA.
-

Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden (programma jeugd en onderwijs en programma

werk en inkomen)

Bij de uitwerking van dit speerpunt in de RSA zou het passend maken van stageplekken
aandacht moeten krijgen om zo de toeleiding naar werk te vergroten.
Daarnaast zou bij de uitwerking van het speerpunt ook de plaatsingsmogelijkheden bij
kinderopvang en scholen meer aandacht moeten krijgen, evenals het bevorderen van
warme overdracht en samenwerking tussen instanties.
-

Circulaire economie
In 2018 hebben de regiogemeenten de MRA intentie ‘circulaire inkoop’ ondertekend. Nu is
het zaak ook werk te maken van het circulair inkopen. In dat licht moet de uitwerking van
het speerpunt worden aangevuld met circulair inkopen.

-

Duurzame energie (programma Milieu en duurzaamheid)
In de huidige RSA wordt uitgegaan van energieneutraliteit in 2030. De huidige landelijke
ambities gaan echter uit van 490Zo C02 terugdringing ten opzichte van 1990 in 2030. Het
is gewenst dat de RSA aansluit bij de landelijke doelstellingen.

-

Regionaal Openbaar vervoer (programma Ruimte en mobiliteit)
De huidige RSA is gericht op behoud van het openbaar vervoer. De RSA zou moeten
worden aangepast in de zin dat verbetering van het openbaar vervoer de doelstelling
wordt. Deze verbetering is nodig voor een goede bereikbaarheid in de gemeente en regio.
Een snelle verbinding tussen de verkeersknooppunten met een goede regeling van vooren natransport en een fijnmazig openbaar vervoer is belangrijk, zo mogelijk in combinatie
met doelgroepenverkeer. Gedacht kan worden aan inzet van kleinere bussen en betere
aansluiting op regionale buslijnen en treinverbindingen in de regio.

- A1-A27 (programma Ruimte en mobiliteit)
Als uitkomst van het MIRT wordt het verbeteren van de doorstroming A1-A27 als
actiepunt benoemd om daarmee verkeers- en milieuhinder te beperken. Om bij de
verbetering van de doorstroming nadelige landschappelijke gevolgen te voorkomen, zou
bij de uitwerking van dit speerpunt moeten worden benoemd dat verbetering van de
doorstroming moet worden gerealiseerd met behoud van landschappelijke waarden.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De raad voornoemd,
de griffier,

deiHeus

de burg
burgemeester,

F. Ossel
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