
Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 

 

RSA – Eerst speerpunten vaststellen daarna z.s.m. brede ‘governance’ discussie en 

besluitvorming daarover entameren. 

Vergaderdatum:  

 

 [lokaal in te vullen] 

Agendapunt (nr en naam):  

 

 Raadsvoorstel Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 

2019 – 2022 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 

 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.  

 

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst
1
 Nieuwe tekst

1
 

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.  

 

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, 
m.u.v. de onderdelen die betrekking hebben op de manier 

van uitvoeren, in het bijzonder: het deel onder de kop 

Uitwerking van de oplossingsrichting op pag. 10-11, de 

teksten onder de kopjes Legitimatie en Slagkracht bij de 

speerpunten (pag. 12-13, 15, 17-18, 19-20, 22) 

 

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.  
 

Toelichting
2 

Overwegende dat: 

1. Artikel 9 van de Gemeenschappelijk Regeling Regio Gooi en Vechtstreek specificeert dat uit de portefeuillehouders-

overleggen een regionale samenwerkingsagenda wordt voorbereid met daarin de speerpunten van regionale samenwerking; 

2. Dat daaruit kan worden afgeleid dat daarmee wordt gedoeld op inhoudelijke beleidsterreinen of –doelen ( het Wat) en niet op 

de manier waarop die samenwerking wordt vormgegeven (het Hoe); 
3. Het concept-raadsvoorstel van het college al een deel van de Regionale Samenwerkingsagenda heeft gezuiverd van manieren 

van samenwerken, maar dat ook elders in de concept-Samenwerkingsagenda nog verwijzingen staan; 

4. Dit amendement beoogt verder bij te dragen aan de formulering van een regionale samenwerkingsagenda die bestaat uit de 

inhoudelijke beleidsterreinen en – doelen, hetgeen onder speerpunten van portefeuillehouders mag worden verstaan. 

 

Voorts overwegende dat: 

5. Het aspect democratische legitimatie, mede in het licht van de stopgezette Ahri-procedure, nadrukkelijk aan de orde is 

gesteld op het Regiocongres;  
6. Democratische legitimatie en slagkracht kunnen worden beschouwd als communicerende vaten, die een weloverwogen 

onderlinge afweging verdienen met het oog op het belang van deze aspecten voor bestendige samenwerking; 

7. Democratische legitimatie en slagkracht daarom liefst op korte termijn worden uitgewerkt na de vaststelling van de regionale 

samenwerkingsagenda, zie o.a. Artikel 25, lid. 4 van de GR GV. 

 

Tot slot overwegende dat: 

8. Het Voorwoord mogelijk beperkte herziening behoeft om in overeenstemming te blijven met de inhoud. 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 

Voorstel: alfabetisch opgenoemde woordvoerders van de partijen die het amendement ondersteunen 

 


