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VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur 13 juni 2019 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig P.I. Broertjes (voorzitter); J.J. Bakker (secretaris) A. Luijten (Gooise Meren); A. 

Heijstee (Weesp); G. Rebel (Huizen); L. Boersen (Blaricum); T. Stam (Laren); J.J. 
de Kloet (Wijdemeren); S. Lankreijer (Eemnes); W. Jaeger (Hilversum);.  
I. Meuwese (algemeen directeur); S. von dem Borne (concerncontroller); H. 
Uneken (RSA); M. Mansfeld (communicatieregisseur).  
Vertegenwoordiging Regioambassadeurs: A. Zandbergen, M. Leeuwin.     

Afwezig K. van Hunnik (Laren); S. von dem Borne (concerncontroller) 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0011376 

 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
Welkom aan de vertegenwoordiging van de Regioambassadeurs. 
Acties 
 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Agenda met kenmerk nr. 19.0011083 
Besluit 
Conform 

 
3. Vaststellen verslag van 9 mei 

Inhoud 
Ontwerpverslag met kenmerk nr. 19.0010705 
Acties 
Als actiepunt staat een overleg met de gemeentesecretarissen over het operationaliseren van de 
RSA. De heer Meuwese geeft aan dat met de gemeentesecretarissen is afgesproken dat eerst enig 
voorwerk met de directie wordt gedaan voor de concretisering van de capaciteitsbehoefte.   
Besluit 
Het ontwerpverslag is conform concept nr. 19.0010705 vastgesteld. 

 
4. Parafenbesluitenlijst DB 15 mei tot 13 juni  

Inhoud 
De parafenbesluitenlijst DB met kenmerk nr. 19.0010766 is ter kennisname meegezonden  
Besluit 
Voor kennisgeving aangenomen 

 
5. Bezoek regioambassadeurs en het proces rond de vaststelling RSA 

Inhoud  
Mw. Zandbergen licht toe dat anders dan verwacht zou worden van de regie van het regiobestuur, er 
momenteel verschillende collegeadviezen aan de gemeenteraden voorliggen over de versterking 
van de legitimatie van de RSA. Vijf van de zeven colleges adviseren het hoofdstuk over de 
legitimatie los te koppelen van de RSA. Als voorbeeld wordt genoemd het advies van het college van 
de gemeente Gooise Meren.   
Mw Boersen geeft aan dat de laatste versie van de RSA voor haar niet overeenkwam met haar  
verwachting.  
De heer Meuwese  belicht dat de afspraak in AB was om de inhoud en de vorm in de RSA los te 
koppelen zonder de randvoorwaarden legitimatie en slagkracht uit de RSA te verwijderen. 
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Afgesproken is in een afzonderlijke paragraaf met een niet limitatieve lijst aan instrumenten op te 
nemen onder de aankondiging dat het algemeen bestuur hierover nog in gesprek gaat met de 
gemeenteraden. De aanpassingen in de laatste versie voldoen aan die afspraak. Voor de ene 
gemeenteraad is dit een belangrijke manier van borging van het vervolgproces. Voor een  andere 
gemeenteraad loopt dit vooruit op het proces over het hoe.     
Mw. Zandbergen signaleert dat er enig wantrouwen blijkt over het oogmerk. Het amendement van 
D66 uit de gemeente Hilversum versterkt dit beeld.  
De heer Jaeger geeft aan dat de raad van Hilversum – zo bleek onlangs nog uit een 
commissiebehandeling – geen genoegen neemt met een RSA waarin geen zicht wordt gegeven op 
versterking van de legitimatie en daarmee de gezamenlijke slagkracht.     
De heer Luijten geeft aan dat hij allereerst positief is over de brede inhoudelijke overeenstemming 
over de speerpunten. Er is inderdaad sprake van een bestuurlijke spagaat voor een AB lid.  
Het standpunt van het college GM wijkt namelijk af van de besluitvorming in het algemeen bestuur.  
Het algemeen bestuur heeft besloten om een paragraaf over de randvoorwaarden en experimenten 
in de regionale agenda op te nemen. Er zijn meer colleges die dit anders zien. 
De heer Rebel geeft aan dat de gemeenteraden de collegestandpunten naast zich neer kunnen 
leggen. De gemeenteraad wordt in Huizen gevraagd om over alle regionaal aangemelde 
amendementen een standpunt in te nemen. Aankomende maandag passeren deze de revue in extra 
raadsvergadering in Huizen. 
Mw. Zandbergen zoekt de kracht van de regio, maar ziet na behandeling in het algemeen bestuur 
een opvallende verdeeldheid ontstaan tussen de colleges bij de advisering aan de gemeenteraden.  
 
In de discussie die volgt wordt geconstateerd dat binnen de colleges voorafgaande aan een 
raadsbehandeling altijd een eigen afweging plaatsvindt. Dit kan afwijken van het standpunt van het 
algemeen bestuur. Het algemeen bestuur ter aanvulling op de raadsstukken een verduidelijking 
geven van het proces van actualisering van de GR dit najaar. Het algemeen bestuur gaat in gesprek 
met de gemeenteraden om op te halen wat aan gedachten en ideeën leeft over de manier van 
versterking van de legitimatie.  
De raden blijken te zijn overvallen met de aanbeveling over het experimenteren met instrumenten. 
Het formeel vaststellen van de RSA met die aanvullende paragraaf wordt  door enkele 
gemeenteraden als te prematuur en te vergaand aangemerkt. Vooraf is onvoldoende betrokkenheid 
ervaren.     
 
Meer algemeen merkt de heer Jaeger op dat in de communicatie het belang van regionale 
samenwerking versterkt moet worden heel concreet met aansprekende voorbeelden voor 
gemeenteraadsleden. Het gesprek tussen het AB lid en de gemeenteraadsleden over het te dienen 
regionale belang moet nadrukkelijker gevoerd worden.  
 
De voorzitter dankt beide Regioambassadeurs voor hun bijdrage. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van de notitie aanpak van de actualisering van de GR 
nr. 19.0011092. De organisatie en de indeling in diverse groepen is onoverzichtelijk. Het algemeen 
bestuur als geheel wordt meer bij dit proces betrokken. Deze notitie wordt volgende vergadering 
opnieuw aan de orde gesteld.                        
Acties 
-Nader toelichting – rechtstreeks via de griffies naar de gemeenteraden – op het proces 
actualisering GR met de aankondiging dat het algemeen bestuur dit najaar eerst in gesprek gaat 
met de gemeenteraden om op te halen. 
-De colleges ontvangen per amendement een reactie vanuit de Regio.   
-De aanpak en organisatie actualisering GR vereenvoudigen.   
Besluit 
De aanpak GR nr. 19.0011092 is aangehouden tot volgende vergadering AB van 11 juli .  

 
6. MRA ontwerpagenda en evaluatie 

Inhoud 
Op 11 april is namens de MRA agendacommissie de discussienotitie MRA agenda 2.0 verstuurd aan 
raden en staten. Op 5 juli vergadert de agendacommissie van de MRA over de tussenstand van de 
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agenda. De regionale conceptreactie op de 30%-versie is voorbereid in het pfho van 16 mei a.s. Het 
algemeen bestuur van 13 juni stelt de reactie op de discussienotitie vast. Deze wordt schriftelijk 
ingediend bij de agendacommissie. Op 13 mei is tijdens het Regiopodium aandacht besteed aan de 
discussienotitie MRA agenda 2.0. MRA samenwerking in te zetten om ambities RSA te realiseren. 
De aanwezige raadsleden riepen op tot focus en een heldere governance. 
Portefeuillehoudersoverleg 16 mei is e.e.a. aangescherpt: verstedelijking, mobiliteit en landschap. 
MRA niet vormen als een vierde bestuurslaag. Er is wel behoefte aan een gezamenlijk toekomstig 
ontwikkelbeeld. MRA is verder geen logische schaal voor het sociaal domein. 
Acties 
In het najaar worden de raden in Gooi en Vechtstreek geconsulteerd op basis van een 
conceptreactie van het algemeen bestuur op de conceptagenda (80%).  
Na verwerking van de reacties wordt de MRA Agenda 2.0 eind dit jaar vastgesteld door de 
Agendacommissie en vervolgens door de colleges van de MRA-deelnemers. Punten van kritiek op 
dit proces zijn toegevoegd aan de conceptreactie.  
De heer Luijten levert na de vergadering nog enkele kleinere redactionele aanpassingen aan.   
De uitkomst van de bespreking wordt ingebracht tijdens het overleg van de regiegroep MRA op 26 
juni en in gesprek met de evaluatiecommissie op 5 juli a.s. De discussienotie  nr. 19.0010769 wordt 
hierbij als leidraad gehanteerd.  
De heer Rebel vraagt aandacht om zo nodig nog af te stemmen met betrokken wethouder Boom.  
Besluit 
De  reactie 30% versie op de MRA agenda 2.0. is met inachtneming van kleine redactionele 
aanpassing akkoord.  
De discussienotitie is als leidraad voor de evaluatie met inachtneming van de eventueel 
noodzakelijke afstemming v met wethouder Boom vastgesteld. 
Op 5 juli wordt met de wethouders MRA Kastje, Boom, Luijten en Jaeger gesproken over de 
tussentijdse resultaten met een vertegenwoordiging van de MRA evaluatiecommissie.   

 
7. Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 
Mw. Heijstee meldt dat in Weesp de ambtelijke fusie met Amsterdam een feit is. 
Op 11 juli 10.00 uur tot 11.00 uur is een bestuurlijk overleg met Weesp geëntameerd met het 
dagelijks bestuur.Vanuit de vergadering wordt de wens geuit dit te verbreden naar een gesprek met 
het algemeen bestuur    
Acties 
Verbreding gesprek Weep met het algemeen bestuur op 11 juli van 10.00 – 11.00 uur voorafgaand 
aan het AB.  

 


