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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

1426088 

Alexander Luijten, wethouder 

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 

2022  

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

 
a.  Vaststellen van de speerpunten van de regionale samenwerkingsagenda Gooi en 

Vechtstreek 2019 – 2022, zoals uitgewerkt in pagina’s  9 – 22 van de Regionale 

samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 - 2022. 

b. Niet vaststellen van de onderdelen uit de regionale samenwerkingsagenda die betrekking 

hebben op experimenten ter versterking slagkracht en legitimatie regionale 

samenwerking, zoals uitgewerkt in de paragraaf randvoorwaarden op pag. 23 – 24 van de 

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtststreek 2019 – 2022.  

 

2. Inleiding 

De Regio Gooi en Vechstreek heeft in opdracht van de samenwerkende gemeenten op basis van 

zienswijzen van de Raden de regionale samenwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda ligt ter 

vaststelling voor. Afgesproken  is dat de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda uiterlijk 

12 juli vaststellen.  

 

3. Beoogd effect 

Het vaststellen van speerpunten van regionale samenwerking in Gooi en Vechtstreek met als doel 

te werken aan de urgente maatschappelijke opgaven die regionale samenwerking vergen.  

 

4. Argumenten en onderbouwing 

 

Proces 

Voor de regionale samenwerkingsagenda heeft de gemeenteraad eerst lokaal haar zienswijze 

kenbaar gemaakt. Tijdens het Regiocongres van 5 februari 2019 en het Regiopodium van 22 maart 

2019 hebben raadsleden en bestuurders gezamenlijk de zienswijzen geduid en nader uitgewerkt. 

Vervolgens heeft het Regiobestuur de ontwerp regionale samenwerkingsagenda opgesteld en ter 

vaststelling vrijgegeven. Gemeenteraden stemmen vooraf mogelijke amendementen af, zodat 

deze in alle gemeenteraden voorgelegd kunnen worden. 

 
Speerpunten en focus 

Gemeenteraden brengen focus aan in de regionale samenwerking door in de zienswijzen het aantal 

speerpunten terug te brengen van twintig naar vijf. De gemeenten richten zich op de ruimtelijk 

economische ontwikkeling van Gooi en Vechtstreek om het hoogwaardige sociale en culturele 

voorzieningenniveau voor de inwoners te kunnen behouden. 

 

Gemeenten kiezen er met deze regionale samenwerkingsagenda voor om in de samenwerking met 

de gemeenteraden gericht aan de slag te gaan op een beperkt aantal strategische onderwerpen. 

Andere onderwerpen zijn ook van belang, maar vallen onder de reguliere planning en control cycli 
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van de Regio Gooi en Vechtstreek. Door het aantal onderwerpen te beperken kunnen de 

gemeenteraden en het Regiobestuur gericht aan de slag met de centrale opgaven van de regio.  

 

Keuze speerpunten  

De speerpunten die in de RSA  terecht zijn gekomen zijn de opgaven waarop door samen te werken 

meerwaarde valt te realiseren. De inbreng vanuit Gooise Meren is goed terug te vinden in de 

speerpunten.   

 

Legitimatie en slagkracht  

Bij elk speerpunt is  het kopje  legitimatie en/of slagkracht opgenomen. Onder deze kopjes worden 

die vormen van samenwerking genoemd die nodig zijn om resultaat te behalen op onderhavig 

thema. Denk daarbij aan samenwerkingsafspraken, prestatieafspraken, gebundelde 

belangenbehartiging, bundeling beleids- en uitvoeringscapaciteit, de keuze om uitvoering van 

bepaalde taken door de regio te laten doen, regionale prestatieafspraken en gezamenlijk 

financiering. Dit zijn geen nieuwe zaken. Sterker, de RSA is juist bedoeld om door bundeling van 

krachten en goede afspraken urgente maatschappelijke opgaven in onze regio beter en effectiever 

aan te pakken.  

  

Experimenten Legitimatie en slagkracht  

Naast deze aspecten van samenwerking wordt op pagina 23 van de regionale 

samenwerkingsagenda gesproken van ‘experimenten ter versterking slagkracht en legitimatie 

regionale samenwerking’. Daarbij wordt gezegd dat het aanbeveling verdient om deze 

bestuursperiode met specifieke nieuwe vormen te experimenteren. In het model ontwerp 

raadsvoorstel van de Regio (zie bijlage 2)  wordt aangegeven dat het regiobestuur op een viertal 

punten met voorstellen zal komen:  

 Regiocongres krijgt de vorm van een partijcongres: strategische onderwerpen worden hier 

voorbereid en politiek geduid; 

 Instellen van één of meer adviescommissies waarin raadsleden zitting hebben en die het 

Regiobestuur adviseert over onderwerpen die om kaderstelling vragen; 

 Over de onderwerpen uit de RSA communiceert de Regio rechtstreeks met de Raden; 

 Bij projecten uit de RSA gaat gewerkt worden met projectwethouders 

 

In de RSA worden op de reeds genoemde pag. 23  nog de volgende andere experimenten 

genoemd:  

 Regiopodia continueren en uitbouwen  

 Openbare regionale hoorzitting 

 

Het college is ongelukkig met de koppeling die is aangebracht tussen de RSA en deze 

experimenten legitimatie en slagkracht. De voorstellen gelden als een experiment, maar hebben 

tegelijk al de vorm van  concrete voorstellen die vanuit de Regio worden uitgewerkt.  

 

In de zienswijze RSA die Gooise Meren heeft opgesteld, zijn nadrukkelijk louter inhoudelijke 

speerpunten benoemd en is bewust afgezien van opmerkingen over nieuwe vormen van 

organisatie van de samenwerking. Hiermee is niet gezegd dat hier geen opgave ligt, maar wel dat 

wij ons met het vaststellen van de RSA niet willen committeren aan een specifieke invulling 

daarvan. Het is ons inziens ook geenszins nodig deze verbinding te leggen. Aan alle van de 

genoemde experimenten kleven bovendien nadelen. Daarbij valt bovendien op dat bij de 
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voorstellen slagkracht en democratische legitimiteit niet worden onderscheiden, noch dat de 

potentiële spanning tussen deze grootheden wordt onderkend. Hoe dit ook zij: er is geen goede 

reden om de inhoud van de RSA te koppelen aan die experimenten. Werken aan meer 

democratische legitimatie in combinatie met slagkracht vraagt om meer analyse en bezinning op 

wat de samenwerkende gemeenten willen bereiken en wat hiervoor mogelijk nieuwe passende 

vormen zijn.  

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

Een consequentie van het niet koppelen van de inhoud van de RSA aan de vormgeving van de 

samenwerking (‘experimenten’) is dat de vaststelling door het regiobestuur van de RSA 2019 – 

2022 op moeilijkheden kan stuiten. Het voorgestelde voorbehoud staat het vaststellen van de 

speerpunten en de voorgestelde uitwerking daarvan evenwel niet in de weg.   

 

6. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een van de speerpunten van de regionale samenwerkingsagenda. Regionale 

samenwerking is een vorm van sociale duurzaamheid.  

 

7. Financiële onderbouwing 

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 hanteert de Regio 

Gooi en Vechtstreek het principe dat elke euro vanuit het gemeentelijk budget, aangevuld kan 

worden met een euro cofinanciering van derden (subsidies, private investeringen, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand budget is bedoeld om projecten in het kader van de regionale samenwerkingsagenda 

uit te voeren. Het is geen uitvoeringsbudget. Zo valt het uitwerken van een business case 

snelfietspaden onder het projectbudget en de realisatie van de snelfietspaden niet. Daar waar nu al 

duidelijk is dat projecten nu of op termijn vragen om investeringen of hogere uitvoeringskosten is 

dat benoemd in de regionale samenwerkingsagenda. 

 

Het Regiobestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer op de uitvoering van de regionale 

samenwerkingsagenda. Het Regiobestuur stelt op basis van de vastgestelde regionale 

samenwerkingsagenda en de adviezen van de portefeuillehoudersoverleggen een 

meerjarenbegroting voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda op. Indien er 

aanvullende middelen nodig zijn, doet het Regiobestuur hiervoor voorstellen richting de 

gemeenten.  

 

 

Projectbudget 

RSA 2019 - 2022 

Jaar  

 

 

Inkomsten  

 

 

Cofinanciering  

 

 

Totaal  

2019  450.000  450.000  900.000  

2020  450.000  450.000  900.000  

2021  450.000  450.000  900.000  

2022  450.000  450.000  900.000  

Totaal  1.800.000  1.800.000  3.600.000  
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8. Communicatie en participatie 

Het Regiobestuur coördineert de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. De Regio 

communiceert over de voortgang via www.regiogv.nl/gemeenteraden/ . 

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

De regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 staat op 3 juli ter vaststelling op de raadsagenda. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 

 

 

Bijlage(n) 

1. Aanbiedingsbrief Regio regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022 

2. Ontwerp Raadsvoorstel regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022 

3. Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 - 2022  

http://www.regiogv.nl/gemeenteraden/
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel  ‘Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022’ met zaaknummer 1426088 van 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

a) Vaststellen van de speerpunten van de regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 

2019 – 2022, zoals uitgewerkt in pagina’s  9 – 22 van de Regionale samenwerkingsagenda Gooi 

en Vechtstreek 2019 - 2022. 

b) Niet vaststellen van de onderdelen uit de regionale samenwerkingsagenda die betrekking 

hebben op experimenten ter versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking, 

zoals uitgewerkt in de paragraaf randvoorwaarden op pag. 23 – 24 van de Regionale 

samenwerkingsagenda Gooi en Vechtststreek 2019 – 2022.  

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 

De griffier 

 

 

 

Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


