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Onderwerp Actualisatie gemeenschappelijke 

regeling Regio Gooi en 

Vechtstreek 

 

Geachte raadsleden,  

 

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek actualiseren iedere twee jaar de gemeenschappelijke regeling Regio 
Gooi en Vechtstreek. Deze actualisatie staat gepland voor het najaar van 2019. Onderstaand licht het 
Regiobestuur de vormgeving van deze actualisatie toe.   
 
Onderwerpen  

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling gaat over drie onderwerpen. De eerste twee 
onderwerpen zijn technisch van aard. Het derde onderwerp strategisch.  
 
1. Actualisatie van het takenpakket 

Afgelopen jaren hebben de gemeenten nieuwe uitvoeringstaken ondergebracht bij de Regio Gooi en 
Vechtstreek. Onder andere het werkgeversservicepunt, het zorg- en veiligheidshuis, coördinatie van 
routenetwerken en de crisisdienst voor jeugdigen. De actualisatie gaat om de verwerking van 
uitvoeringsbevoegdheden die voortvloeien uit reeds genomen raads- en/of collegebesluiten van de 
gemeenten. Het Regiobestuur doet voorstellen aan de gemeenteraden tot actualisatie van het in de 
gemeenschappelijke regeling opgenomen takenpakket aan de huidige situatie. 
 

2. Actualisatie van de bedrijfsvoering 
Gemeenteraden willen aan het stuur zitten wanneer het er toe doet. Mede daarom heeft het algemeen 
bestuur dit jaar de procedure voor de bestemming van het rekeningresultaat aangepast. Hoewel niet 
verplicht, legt het Regiobestuur de resultaatbestemming nu ter zienswijze voor aan de gemeenteraden. 
De gemeenschappelijke regeling dient onder andere hierop aangepast te worden. Het Regiobestuur 
doet voorstellen tot optimalisering van de planning- en control cyclus en aanpassing van procedures 
voor de jaarstukken, zodat gemeenten meer grip krijgen op de jaarcyclus van de Regio. 
 

3. Strategische samenwerking 
De gezamenlijke opgaven uit de regionale samenwerkingsagenda vragen om een zorgvuldige 
uitwerking ten aanzien van de wijze waarop gemeenten de samenwerking op deze opgaven 
vormgeven. In de regionale samenwerkingsagenda dragen de gemeenten een aantal mogelijke 
experimenten aan om de legitimatie en slagkracht te versterken: het Regiocongres, directe 
communicatie met raadsleden, projectwethouderschap, hoorzitting en adviescommissie. Daarnaast 
zijn er door raadsleden nog andere ideeën en suggesties aangedragen. Het Regiobestuur gaat in 
samenwerking met de gemeenteraden experimenten uitwerken ter versterking van de legitimatie en 
slagkracht van de samenwerking op de strategische gezamenlijke opgaven.  

 
Vorm volgt inhoud 

Met het vaststellen van de regionale samenwerkingsagenda brengen  gemeenteraden inhoudelijk focus 
aan in de gemeentelijke samenwerking op strategische opgaven aan. Door nu gezamenlijk de 
gemeenschappelijke regeling te actualiseren zetten we een volgende stap in het belang van Gooi en 



Vechtstreek. Inhoud en vorm worden zo tot elkaar gebracht met behoud van de gemeentelijke autonomie. 
 
Naar de gemeenteraden  

Het Regiobestuur gaat in het najaar 2019 naar alle gemeenteraden toe om te horen hoe de legitimatie en 
de slagkracht van de regionale samenwerking op de strategische opgaven versterkt kunnen worden. 
Parallel staat een aantal Regiopodia in het najaar in het teken van verdieping over de versterking van de 
legitimatie en de slagkracht. De Regio nodigt bij de Regiopodia inhoudelijke experts, alsmede het 
ministerie van binnenlandse zaken en de provincie Noord Holland uit.  
 
Gemeenteraden aan zet! 
Het algemeen bestuur doet – op basis van deze input en de technische actualisatie – voorstellen tot 

aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden stellen de geactualiseerde 

gemeenschappelijke regeling en de daaraan gekoppelde experimenten ter versterking van de legitimatie en 

slagkracht op strategische opgaven vast. Het streven is om de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en 

Vechtstreek begin 2020 aan de gemeenteraden ter vaststelling voor te leggen.  

 

Met elkaar creëren wij de randvoorwaarden om resultaten te boeken voor inwoners, bedrijfsleven en 

maatschappelijke instellingen in Gooi en Vechtstreek. 

 

Voor inwoners, met elkaar!   

 

Namens het algemeen bestuur 

 

 
 

Pieter Broertjes 

 

 
  

 

 

 

 
 


