
Gemee~ 

RAADSBESLUIT 
2019/37 

De raad van de gemeente Laren; 

gelezen voorstel 2019/37 d.d. 21 mei 2019 van het college burgemeester en wethouders inzake de 

Regionale strategische samenwerkingsagenda 2019 — 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek; 

gezien het ingediende en unaniem aangenomen amendement van de regioambassadeurs, met 

daarin opgenomen het mondeling amendement van de fractie Liberaal Laren, i.c. toevoeging van 

'milieu' bij het derde punt op pagina 14 van de RSA; 

gelet op het bepaalde dienaangaande in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de 

Gemeenschappelijke Regeling regio Gooi en Vechtstreek en de RSA 2015 — 2018; 

BESLUIT: 

1. Into stemmen met de speerpunten voor 2019 — 2022 (de WAT-vraag), 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 pagina 10-11 en de teksten onder de kopjes 
"Legitimatie en Slagkracht" bij de speerpunten, zijnde pagina's 12-13, 15, 17-18, 19-20 en 22; 

2. Nu niet in to stemmen met de voorstellen zoals vermeld op pagina 23 en verder van het rapport 

'Voor inwoners, met elkaar', onder hoofdstuk Randvoorwaarden, ten aanzien van de legitimatie 

en versterking van de slagkracht (de HOE-vraag); 

3. Op pagina 12 van de RSA, bij speerpunt "Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek", eerste punt, het 
zinsdeel "knooppunten ........ bij elkaar komen" to vervangen door "knooppunten van waaruit 
werk, wonen en recreeren to bereiken zijn"; 

4. Op paging 12 van de RSA, bij speerpunt "Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek", vierde punt, het 
zinsdeel "onder to brengen ........ doelgroepenvervoer" to vervangen door "te onderzoeken of de 
uitvoering binnen een organisatie kan plaatsvinden"; 

5. Op paging 14 van de RSA, bij speerpunt "Een duurzaam Gooi en Vechtstreek", derde punt, de zin 
"het bundelen ....... biodiversiteit" to vervangen door "de bestaande kennis en expertise op 
klimaatadaptie, biodiversiteit en milieu (met name bij energiecooperaties en woningcorporaties) 
to bundelen en into zetten"; 

6. Op paging 17 van de RSA, bij speerpunt "Een aantrekkelijk woon-werk klimaat", derde punt, aan 
de zin toe to voegen "en kustvisie"; 

7. Op paging 17 van de RSA, bij speerpunt "Een aantrekkelijk woon-werk klimaat", een vierde punt 
toe to voegen, luidende "het bevorderen van het vestigingsklimaat via een regionaal 
acquisitiebeleid"; 
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Op pagina 21 van de RSA, onder de kop "Regionale omgevingsvisie (ROVI) 2040", bovenaan, de 

zin "De ROVI biedt de basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies" to schrappen en to 
vervangen door de tekst "Met de ROVI/Regiovisie geven de gemeenten van de Gooi en 
Vechtstreek ook inhoud aan de gewenste afstemming en samenwerking in de fysieke 
leefomgeving. We zoeken Haar een juridische vorm, zodat van de ROVI/Regiovisie, na de lokale 
Omgevingsvisie, eenzelfde bindende werking uitgaat voor gemeentebesturen. Eris Been sprake 
van plan-hierarchie tussen de ROVI/Regiovisie en de lokale omgevingsvisies". 

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 juni 2019. 

c~~ '~n~ V 

mw. C.J.E. Holtslag 

griffier 

~--- ~ ~~. 

mw. drs. R. Kruisinga 

voorzitter 



AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Laren bijeen in zijn openbare vergadering op 26 juni 2019; 

bij agendapunt 7.3, 'Regionale strategische samenwerkingsagenda Regio G&V2019-2022'; 

overwegende, dat de gemeenteraden van de Regio Gooi en Vechtstreek zoveel mogelijk 
gelijkluidende amendementen willen indienen en behandelen, ten behoeve van een zo eensgezind 
mogelijke regionale samenwerkingsagenda (RSA); 

dat de gemeenteraad van Laren de meeste amendementen van de gemeenteraad van Blaricum 
onderschrijft; 

gelet op artikel 27 van het 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad Laren 2018'; 

BESLUIT: 

Aan beslispunt 1 van het voorliggende conceptbesluit achter'(de WAT-vraag)' toe to voegen "m.u.v. 
de onderdelen die betrekking hebben op de manier van uitvoeren, in het bijzonder het deel onder de 
kop "Uiiwerking van de oplossingsrichting" op paging 10-11 en de teksten onder de kopjes 
"Legitimatie en Slagkracht" bij de speerpunten, zijnde pagina's 12-13, 15, 17-18, 19-20 en 22; 

Op paging 12 van de RSA, bij speerpunt "Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek", eerste punt, het 
zinsdeel "knooppunten ........ bij elkaar komen" to vervangen door "knooppunten van waaruit werk, 
wonen en recreeren to bereiken zijn"; 

Op paging 12 van de RSA, bij speerpunt "Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek", vierde punt, het 
zinsdeel "onder to brengen ........ doelgroepenvervoer" to vervangen door "te onderzoeken of de 
uitvoering binnen een organisatie kan plaatsvinden"; 

Op paging 14 van de RSA, bij speerpunt "Een duurzaam Gooi en Vechtstreek", derde punt, de zin "het 
bundelen ....... biodiversiteit" to vervangen door "de bestaande kennis en expertise op klimaatadaptie 

biodiversiteit met name bij energiecooperaties en woningcorporaties) to bundelen en into 
zetten": ~"' "~`~'~~ 

Op paging 17 van de RSA, bij speerpunt "Een aantrekkelijk woon-werk klimaat", derde punt, aan de 
zin toe to voegen "en kustvisie"; 

Op paging 17 van de RSA, bij speerpunt "Een aantrekkelijk woon-werk klimaat", een vierde punt toe 
to voegen, luidende "het bevorderen van het vestigingsklimaat vig een regionaal acquisitiebeleid"~ 

Op paging 21 van de RSA, onder de kop "Regionale omgevingsvisie (ROVI) 2040", bovenaan, de zin 
"De ROVt biedt de basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies" to schrappen en to vervangen door 
de tekst "Met de ROVI/Regiovisie geven de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek ook inhoud aan 
de gewenste afstemming en samenwerking in de fysieke leefomgeving. We zoeken Haar een 



juridische vorm, zodat van de ROVI/Regiovisie, na de lokale Omgevingsvisie, eenzelfde bindende 
werking uitgaat voor gemeentebesturen. Eris geen sprake van plan-hierarchie tussen de 
ROVI/Regiovisie en de lokale omgevingsvisies." 

Regioambassadeurs gemeenteraad Laren, 

Eric Hurink 
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vEr~~J~i~l°EN 

MOTIE 

De gemeenteraad van Laren bijeen in zijn openbare vergadering op 26 juni 2019; 

bij agendapunt 7.3, Regionale strategische samenwerkingsagenda Regio G&V 2019-2022; 

kennis genomen hebbende van de concept RSA 2019-2022 en de amendementen daarop; 

gelet op artikel 28 van het ~Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

de raad 2018'; 

overwegende, dat het proces waarmee de RSA 2019-2022 wordt besproken, geamendeerd en 

vastgesteld, inzicht heeft gegeven in de problematiek rond de governance van de Regio Gooi 

en Vechtstreek; 

spreekt uit: 

1) Dat een "Denktank Governance" voor de Regio Gooi en Vechtstreek wordt opgericht; 

2) Dat uit alle betrokken gemeenten tenminste 2 raadsleden in dat gremium worden 

opgenomen, zodanig dat zowel een coalitie- als een oppositiefractie in elk der betrokken 

raden is vertegenwoordigd; 

3) Dat ten laatste, zo mogelijk in november 2019 een voorstel voor aanpassing van de 

governance-structuur van de 'Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek' 

wordt gepresenteerd aan alle raden van die gemeenten; 

4) Nadat met dit voorstel door genoemde raden is ingestemd, ten spoedigste, en in elk geval 

vbbr juni 2020, wordt overgegaan tot uitvoering ervan ; 

5) Dat de Larense regio-ambassadeurs deze mening tijdens regiobijeenkomsten uitdragen; 

verzoekt het college: 

Deze mening ter kennis to brengen van de raadsleden van de overige gemeenten in de regio. 
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