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VERSLAG 

Overleg Regioambassadeurs 4 april 2019 
 

Algemeen 
Aanwezig Regioambassadeurs (zie lijst)  

Jaap Jan Bakker (JJ) Hans Uneken (HU) Paul van Ruitenbeek (PvR)  
Afwezig Zie lijst 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0009998 

 
 
Regioambassadeurs Naam Twitter  
BLARICUM Christien Dobber-Spruijt VVD   
 Ineke Breet-Roestenburg DBP   
GOOISE MEREN Jos de Lange CDA   
 Mark Marshall VVD @markmarshall10  
HILVERSUM Frits Vogel VVD   
 Bianca Verweij SP @BIANCAVERWEIJ  
HUIZEN Margot Leeuwin PvdA @moleeuwin  
 Karin Rienstra Groen Links @KarinRienstra  
LAREN Eric Hurink Larens Behoud   
 Sean Bogaers Larens Behoud   
WIJDEMEREN Alette Zandbergen De Lokale Partij @DeLokalePartij_  
 Sorrel Hidding-Davey VVD   
WEESP Laura van Dalen VVD   
 Bert Zeeman D66   

 
Aanwezig  
Afwezig  
 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
Berichten van verhindering van Frits en Bert. 
De secretaris legt voor het verzoek van Frits om in vervolg bij voorkeur op de dinsdag te vergaderen.   
Acties 
Geen; na een kort rondje blijkt dat schuiven tot fricties in agenda’s van anderen oplevert.  
Besluit 
Vergaderschema handhaven  

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Organisatie Regiopodia langs de gemeenten: griffier Weesp heeft zich voor het Regiopodium van  
23 september aangemeld. 
Acties 
Logistiek in afstemming Jaap jan/Martin  

 
3. Vaststellen verslag 14 februari   

Inhoud 
Ontwerp nr. 19.0001308 
Acties 
Gemeld wordt dat in Blaricum twee raadsleden zijn aangewezen en afgevaardigd naar de MRA. 
Afgesproken wordt dat MRA in dit overleg een vast onderdeel wordt van het rondje langs de velden.   
Er loopt op dit moment een evaluatie van de MRA. (zie de aanvraag voor het Regiopodium op 13 
mei)     
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Besluit 
Conform ontwerp vastgesteld. 

 
4. Evaluatie Regiopodium 22 maart 

Inhoud 
Ervaringen: overwegend positieve reacties en een goede opkomst. 
Leerpunten: het is van belang om bij Regiopodia aan de tafels steeds de raadsleden centraal te 
stellen. Bij aanwezigheid van (teveel)wethouders leidt dit al snel tot onevenwichtigheid door de 
voorsprong in kennis. Meer terughoudend van de portefeuillehouders is dan gewenst. 
 Dominantie van enkele sprekers aan tafel leidde aan enkele tafels soms tot het gevoel niet 
voldoende aan bod te zijn geweest. Niet altijd duidelijk is vaak voor raadsleden waar gemeenten nu 
werkelijk zelf over gaan. Dat is goed om vooraf helder neer te zetten. Het doel van het gesprek aan 
tafel (focus aanbrengen) en de toegezonden stukken bleken soms niet eigen gemaakt.    
Acties 
Gemeld wordt dat in de raad van Laren het idee is om een commissie regiozaken in te stellen.  
Besluit 
Leerpunten worden meegenomen naar volgende Regiopodium 

 
5. Regionale samenwerkingsagenda 

Inhoud  
Na 22 maart zijn de teksten per tafel aangepast met de inbrengen en samengevoegd. In gepsrek 
met de portefeuillehouders wordt nu nog een keer de stofkam door de opgaven gehaald omdat in 
de beleving lopende zaken voorkomen (zoals bijv. evaluatie VANG is geen echt speerpunt). Op 1 
april staat de RSA op de AB agenda om een laatste ontwerp versie op te leveren. Die daarna in route 
gaat naar de gemeenten. De invulling van het Regiopodium op 26 april is gericht op de presentatie 
door de portefeuillehouders met toelichting op de manier waarop de zienswijzen zijn verwerkt met 
het hierbij doorlopen denkproces (hoe is er over gesproken?) en een onderbouwing van de (hoe is 
tot deze afweging gekomen?) keuzes in het ontwerp.  
Dit leidt tot de constatering dat dit ‘zenden’ voor de bezoekers een weinig aantrekkelijke werkvorm 
is. Daartegenover staat dat de raden nu echt weer lokaal aan zet zijn om de verwerking van de 
zienswijzen te beoordelen.  Op 13 mei is er gelegenheid om met de kennis van de RSA ontwerptekst  
eventuele amendementen tekstueel onderling af te stemmen en te laten rouleren. 
Op 26 april is in het programma ruimte voor inhoudelijke actuele thema’s. Wellicht in een 
interactieve spelvorm of met stellingen. Dit zou kunnen zijn het thema legitimatie maar ook een 
ander actueel thema (naast fysiek ook een thematafel over het sociaal domein). Op 13 mei is 
aangevraagd om het programma MRA tijdens het Regiopodium onder de aandacht van de 
raadsleden te brengen. Op 21 juni is aangevraagd de uitkomsten van de gezamenlijke onderzoeken 
die van belang zijn voor de omgevingsvisies te kunnen presenteren. 
Acties 
Verkenning enkele aanvullende thematafels om het programma op 26 april wat breder en 
aantrekkelijker, waar mogelijk een interactieve of een educatieve vorm te geven. 
Besluit 
Er worden ter afstemming komende week enkele programmasuggesties voor 26 april aangereikt.   

 
6. Bijeenkomst met Griffiers 

Inhoud 
Geconstateerd wordt dat de rol van de griffiers wat buiten beeld is in het proces van de ontwikkeling 
van de Regionale samenwerkingsagenda. JB geeft aan dat in andere regio’s - met name op het 
onderdeel verbetering informatievoorziening en bij de ontwikkeling van instrumenten voor sterkere 
betrokkenheid van gemeenteraden, de griffiers actief als team samenwerken.   
PvR licht toe dat de rol en taak opvatting van griffiers in deze regio sterk uiteen loopt mede 
ingegeven door de uiteenlopende visies van de gemeenteraden op hun eigen rol in de regionale 
samenwerking.  
Uit de discussie die volgt vloeit voort dat aanbeveling om in de RSA de griffiers expliciet te 
benoemen als de professionals die een bijdrage leveren aan de inzet van instrumenten en het 
uitvoeren van experimenten: Denk hierbij aan behapbaar maken van raadsinformatie (naast 
compressie ook een verbeterde duiding)   
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Verbeterde afstemming in de jaarplanning raden en Regio voor betere processen en betere 
voorspelbaarheid en gelijk(tijdig)heid van de besluitvorming. Bijdrage aan de roulatie van de 
Regiopodia. Inzet van hun expertise bij uitwerking en begeleiding van experimenten zoals met bv 
adviescommissies, een meningsvormend regiocongres of andere werkvormen.  
Acties 
In de RSA wordt de inzet van griffiers expliciet benoemd bij de doorontwikkeling/het begeleiden van 
experimenten en versterking van de informatie en legitimiteit in de samenwerkingsprocessen.    
Besluit 
Griffiers uitdrukkelijk positioneren in de ontwikkeling en de begeleiding van experimenten.  

 
7. Rondje langs de velden 

Inhoud 
Ineke meldt dat uit haar raad komt dat bij instelling van regionale adviescommissies kanttekeningen 
worden geplaatst.  

 
8. Rondvraag 

Inhoud 
geen 



Pagina 4 van 5 

  



Pagina 5 van 5 

Actielijst 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 
Besluitenlijst 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 
 


