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VERSLAG 

Overleg Regioambassadeurs 13 mei 2019 
 

Algemeen 
Aanwezig Regioambassadeurs (zie lijst)  

Jaap Jan Bakker (JB)  
Afwezig Zie lijst 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 19.0010843 

 
 
Regioambassadeurs Naam Twitter  
BLARICUM Christien Dobber-Spruijt VVD   
 Ineke Breet-Roestenburg DBP   
GOOISE MEREN Jos de Lange CDA   
 Mark Marshall VVD @markmarshall10  
HILVERSUM Frits Vogel VVD   
 Bianca Verweij SP @BIANCAVERWEIJ  
HUIZEN Margot Leeuwin PvdA @moleeuwin  
 Karin Rienstra Groen Links @KarinRienstra  
LAREN Eric Hurink Larens Behoud   
 Sean Bogaers Larens Behoud   
WIJDEMEREN Alette Zandbergen De Lokale Partij @DeLokalePartij_  
 Sorrel Hidding-Davey VVD   
WEESP Laura van Dalen VVD   
 Bert Zeeman D66   

 
Aanwezig  
Afwezig  
 
 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
Berichten van verhindering van Bert, Sorrel, Karin. Geen bericht van Bianca.   
Acties 
-  
Besluit 
- 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
Agenda nr. 19.0010535 
Besluit 
Conform 

 
3. Vaststellen verslag 4 april 

Inhoud 
Ontwerp nr. 19.0009998 
Acties 
Het verslag wordt aangevuld met als evaluatiepunt van vorig Regiopodium dat bij sommige tafels 
teveel dezelfde kleur fracties waren vertegenwoordigd.  
Daarnaast wordt als reflectie door gemeenteraadsleden meegegeven dat tafels interactiever 
vormgegeven kunnen worden. Het is vaak teveel zenden. De informatiebehoefte kan gepeild worden 
door een inventarisatie aan begin van de bijeenkomst. Er kan ook opgehaald worden welke vragen 
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zijn meegenomen van thuis. Een andere mogelijkheid is de discussie op gang te brengen aan de 
hand van enkele stellingen. Er is hierin een subtiel evenwicht te bewaken aan tafel tussen politiek 
bedrijven en informatie verstrekken en inhoudelijk verdiepen op thema.         
Besluit 
Conform ontwerp vastgesteld. 

 
4. Uitkomst overleg griffiers 25 april 

Inhoud 
Het resultaat van het overleg is constructief. Inzet is om de griffiersbijeenkomst van 28 mei de 
jaarplanning te bespreken en in het daaropvolgend overleg op 4 juli te bezien de mogelijkheid om de 
informatie vanuit de regio compacter en met meer duiding aan te bieden aan de gemeenteraden.  
De jaarplanning wordt zo goed mogelijk afgestemd. Complicerend zijn de lokaal sterk uiteenlopende  
processen, doorlooptijden en procedures. Het is winst als de behandeling parallel gaat lopen in 
perioden van 1-2 weken.        
Een derde gesprekspunt was de bereidheid van griffiers om als professioneel klankbord te dienen 
bij begeleiding van bv experimenten. Hierin is een verschil in rolopvatting. Uitgaande van het 
principe  ‘raad in de regio en de regio in de raad’ zien de meeste griffiers het als taak om de raad 
meer positie te geven bij regionale opgaven. Een enkele griffier signaleert dat het bestaande 
instrumentarium daarvoor onvoldoende wordt benut of geen opdracht ligt vanuit de raad. Om 
samen te gaan werken als “regionale griffie” lijkt een stap te ver.              
Acties 
De jaarplanning en de informatievoorziening wordt in overleg met de griffiers opgepakt.    

 
5. Amendementen RSA 

Inhoud  
Over de datum en de korte looptijd van de procedure zijn vragen ontvangen.  
Algemeen gesteld is er geen regionale procedure voor indienen van amendementen. Dit betekent 
dat tot het laatste moment lokaal amendementen kunnen worden ingediend. De datum van 13 mei 
is aangegeven als regionaal moment van afstemming.  
De Regioambassadeurs verzenden na 24 mei de tot die datum centraal ontvangen amendementen 
via de griffies naar alle gemeenteraden.  
De eerste datum van behandeling van de RSA is op 25 juni al in Blaricum.     
 
De regioambassadeurs in vorige periode voerden de eindredactie op de ingekomen amendementen 
om te komen tot gelijkluidende teksten in nauwe afstemming met de eigen gemeenteraden. De 
regioambassadeurs dienden dit vervolgens zelf lokaal in.    
 
Dit wordt momenteel als niet passend aangemerkt in de opdracht en de loutere procesrol RSA. 
 
Dit leidt tot de werkafspraak om de stellers te vragen om voor hun amendementen niet alleen de 
steun in de eigen raad, maar ook steun te zoeken bij de overige gemeenteraden. De indiening zal 
aldaar door een fractie of raadslid moeten plaatsvinden.   
 
Voor de gemeenteraden - zoals Gooise Meren - die de datum van 13 mei niet halen, is van belang in 
ieder geval vóór 25 juni regionaal afgestemd te hebben. Het Regiopodium van 21 juni kan  
gezien worden als een laatste gelegenheid zijn om amendementen regionaal te pitchen en af te 
stemmen.            
Acties 
Voor en tijdens de pitches worden de indieners gevraagd om voor verwerving van steun in de regio 
en het vinden van indieners bij andere gemeenteraden/bevriende fractie het amendement zelf bij de 
overige gemeenten uit te zetten.    

 
6. Follow-up RSA najaar 2019 

Inhoud 
Voornemen van het algemeen bestuur is om een brede denktank samen te stellen die voorstellen 
ontwikkelt over maatregelen en/of instrumenten die de legitimatie bij de uitwerking van de RSA op 
daarvoor in aanmerking komende onderdelen versterkt. Deze informatie blijkt in Blaricum inmiddels 
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door de betrokken bestuurder met de gemeenteraad te zijn gedeeld. 
Acties 
In de RSA wordt uitgegaan van betrokkenheid van de Regioambassadeurs. De heer Hurink meldt dat 
hij voor zichzelf - gelet op de stellingname van zijn achterban - hierin geen rol weggelegd ziet.  
Afgesproken wordt dat de follow up RSA na behandeling in het algemeen bestuur van 13 juni wordt 
teruggekoppeld in de werkgroep van Regioambassadeurs.    

 
7. Programma Regiopodia 

Inhoud 
Regiopodium 21 juni *) 
– ingebracht is vorige vergadering inhoudelijke verdieping op basis van het rapport analysefase 
omgevingsvisie;  
– een laatste mogelijkheid wordt geboden om amendementen uit te wisselen en te synchroniseren.    
 
*) Na aanvankelijke afweging - vanwege de drukke raadsagenda’s/behandeling voorjaarsnota - deze 
bijeenkomst te laten vervallen, blijkt er tijdens het Regiopodium dezelfde avond nadrukkelijk 
behoefte aan een extra datum voor regionale afstemming van eventuele amendementen.   
 
Regiopodium 23 sept in Weesp: inhoudelijk/organisatorisch volgende vergadering nader af te 
stemmen   
Regiopodium 1 november: voor deze datum is een optie op locatie Huizen: thema CERT     

 
8. Rondje langs de velden 

Inhoud 
- 

 
9. Volgende vergaderdata 

Inhoud 
Donderdag 13 juni 
Donderdag 5 september 
Donderdag 3 oktober 

 


