
 

 

Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022 d.d. 18 april 2019 

Wijzigingsvoorstellen gemeente Blaricum d.d. 13 mei 2019 

 

De gemeenteraad in Blaricum pleit voor een knip tussen de inhoudelijke speerpunten en de 

“governance” rond de RSA en vinden dat het hoofdstuk Randvoorwaarden herschreven dient te 

worden. Tevens hebben wij bezwaren jegens de paragrafen over legitimatie en slagkracht zoals die 

gekoppeld worden aan de vijf focuspunten. Bij het vormgeven van de RSA is het borgen van de 

democratische legitimiteit een belangrijk anker. Echter in de voorliggende RSA wordt, ons inziens, 

onvoldoende invulling en waarborg gegeven voor deze verankering. 

Wij erkennen de nut en noodzaak van een ROVI (=Regionale Omgevingsvisie) maar hechten tevens 

aan een zekere planhiërarchie. Gemeenten dienen hun lokale identiteit te borgen in een lokale 

omgevingsvisie. Aspecten uit de lokale omgevingsvisie met een regionale component zijn 

onderwerpen die vervolgens ook in een ROVI moeten worden vastgelegd omdat daarmee de 

regionale borging wordt veiliggesteld. Hierdoor wordt er recht gedaan aan de lokale invulling van een 

ROVI en kunnen gedeelde wensen vanuit een lokale visie ook worden samengebracht in de 

Regionale Omgevingsvisie. 

Concrete amendementen 
De gemeenteraad van Blaricum stelt bij de verschillende speerpunten een aantal concrete 
tekstwijzigingen per amendement voor en roept de overige gemeenteraden op deze te ondersteunen, 
opdat de tekst van de focuspunten verbeterd wordt. 
 

Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek
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Amendement 1 BLC: 

 Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OV-

knooppunten waar werk, wonen en recreëren bij elkaar komen                     

wijzigen in: 

 Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OV-
knooppunten van waaruit werk, wonen en recreëren te bereiken zijn. 

Argumentatie: Het gaat niet om het verknopen van werk, wonen en recreatie, maar om het vergroten 

van de bereikbaarheid van locaties rond werk, wonen en recreatie. 

Amendement 2 BLC: 

 het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en onder te brengen in één 
uitvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer      
wijzigen in: 

 het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en te onderzoeken of de 
uitvoering binnen één organisatie kan plaatsvinden. 

Argumentatie: de keuze voor één uitvoeringsorganisatie is prematuur, wanneer niet eerst onderzocht 

is of dit tot een effectieve, efficiënte en financieel haalbare oplossing leidt. Het woord “uitvoerings- 

organisatie”  geeft naar ons idee aan dat daarmee impliciet wordt besloten dat dit een overheids- 

organisatie wordt. 
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Een duurzaam Gooi en Vechtstreek
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Amendement 3 BLC: 

 het bundelen van kennis en expertise op klimaatadaptatie en biodiversiteit 
                   wijzigen in: 

 de bestaande kennis en expertise op klimaatadaptatie en biodiversiteit (met name bij 
energiecoöperaties en woningbouwcorporaties) te bundelen en in te zetten. 

Argumentatie: De keuze voor het benutten van o.a. woningbouwcorporaties en energie coöperaties in 

een energieloket voor inwoners en bedrijven maakt onvoldoende gebruik van de reeds aanwezige 

kennis en expertise bij bijvoorbeeld energiecoöperaties. Ook in de beleidsvoorbereiding dienen deze 

partijen te worden betrokken. 

Een aantrekkelijk woon-werk klimaat
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Amendement 4 BLC: 

 ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma,  
wijzigen in:  

 ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma en kustvisie. 
Argumentatie: Ook een visie op het kustgebied van het Gooi vergt specifiek regionale afstemming in 

aanvulling op het landschapsprogramma. 

Amendement 5 BLC: 

Toevoegen: 

 het bevorderen van het vestigingsklimaat via een regionaal acquisitiebeleid. 
Argumentatie: Rekening houdend met de culturele identiteit kan via een gezamenlijk acquisitiebeleid 

die bedrijvigheid aangetrokken worden die past binnen de regio G&V. 

Amendement 6 BLC: 

Toevoegen op pagina 18 (Landschap), na de zin: Behoud en versterking vergt continue aandacht, 

inspanning, onderhoud en investering : 

 Daarbij dienen het Goois Natuurreservaat en het Geopark Gooi en Vecht aansluiting te 
zoeken bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

Argumentatie: Het NP Utrechtse Heuvelrug heeft zich bewezen als een krachtig regime om waardevol 

landschap te behouden en te versterken. Het GNR en het Geopark Gooi en Vecht zijn gebaat bij een 

dergelijk regime, waarbij tevens de aansluiting vanuit regionale samenhang voor de hand ligt. 

Versterking sociaal domein
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Amendement 7 BLC 
Toevoegen: 

 De beleidsterreinen binnen het sociaal domein behoeven continue evaluatie en 

ontwikkeling om de beoogde transformatie vorm te geven. Hierdoor kan het aanbod 

veranderen en meer passend worden bij de vraag. 

Argumentatie: Een daadwerkelijk transformatie vraagt om een benadering waarbij de vraag van de 

cliënt leidend is voor de inzet van zorg en ondersteuning en nieuwe vormen van zorg en 

ondersteuning mogelijk worden gemaakt. Wanneer het aanbod aan zorg en ondersteuning  daar niet 

op aansluit, leidt dat tot ineffectief en inefficiënt beleid. Vormen van zorg en ondersteuning die niet het 

beoogde doel behalen zouden niet meer aangeboden dienen te worden. Daar kan wel een alternatief 

voor ontwikkeld worden.   

Namens de raadsleden in Blaricum, 

De regioambassadeurs Ineke Breet en Christien Dobber 
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