
Besluit College of Raad - D.105863

Gemeente Weesp 

Commissieadvies: doorgeleiden als bespreekstuk naar de raad.

Raadsbesluit 

Onderwerp: Vaststellen Regionale Samenwerkingsagenda Regio Gooi en Vechtstreek 

2019-2022 

Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.168609/D.105863 

De raad van de gemeente Weesp;

Gelezen het voorstel van het college 4 juni 2019 

Gezien de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 

BESLUIT:

De Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te 

stellen, met dien verstande dat:

in de RSA bij het speerpunt “Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek” op pagina 12 de 

“Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OV-

knooppunten waar werk, wonen en recreëren bij elkaar komen'¿'

wordt gewijzigd 

“Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OV-

knooppunten van waaruit werk, wonen en recreëren te bereiken zijn.”

dat in de RSA op pagina 12 de zin:

“Het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en onder te brengen in 

uitvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer.

wordt gewijzigd 

“Het jeughqu-, Ieerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en te onderzoeken of de 

uitvoering binnen organisatie kan plaatsvinden.

in de RSA bij op pagina 17 de 

“Ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma.
wordt gewijzigd 

“Ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma en kustvisie.

de RSA bij' het speerpunt “Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek” op pagina 14, bullet 3 

de 

“Het bundelen van kennis en expertise op klimaatadaptatie en biodiversiteit.
te wijzigen 

“Het bunde/en van slagkracht, kennis en expertise op klimaatadaptatie, biodiversiteit 
en milieu.

De alinea op pagina 

“Klimaatverandering biodiversiteit 
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De gemeenten versterken het groene karakter van onze regio door deze raadsperiode 

kennis en expertise op klimaatverandering, biodiversiteit te bundelen. Met deze 

bundeling kan de noodzakelijke kennis en expertise op deze complexe vraagstukken 

worden geborgd. Het groene karakter van de regio kan ook worden ingezet om 

klimaatverandering tegen te gaan (beperken C02 en verhoging opname 

te wijzigen 

“De gemeenten versterken het groene karakter van onze regio door deze raadsperiode 
kennis en expertise op klimaatverandering, biodiversiteit en milieu te bundelen. Met 

deze bundeling kan tevens de noodzakelijke slagkracht, kennis en expertise voor deze 

complexe vraagstukken worden geborgd. Binnen dit kader pleit de Regio voor beperking 
van de geluidsoverlast en uitstoot van C02 en fijnstof door de snelwegen A1 en A27.

Het groene karakter van de regio kan ook worden ingezet om klimaatverandering tegen 
te gaan (beperken C02 en verhoging opname 

de Regionale samenwerkingsagenda wordt aangevuld bij het speerpunt “Een 

duurzaam Gooien Vechtstreek” op pagina 

als vierde bullet op te nemen.'

“Realisatie van de strategie Circulaire regio Gooi en Vechtstreek",
en 

in de tekst van de RSA daarop een korte toelichting te geven, als volgt.'

“De Rijksoverheid werkt toe naar een volledig circulaire economie in 2050, en een 50%

reductie van het gebruik van grondstoffen per 2030. De realisatie van deze 

doelstellingen zal ook in de Gooi Vechtstreek de nodige inspanningen vragen. Het is 
van groot belang dat een gezamenlijke circulaire economie strategie wordt opgesteld.
Behalve investeringen zal deze strategie naar verwachting ook nieuwe kansen voor 
circulaire bedrijvigheid met zich meebrengen.

de zin van de Regionale Samenwerkingsagenda op bladzijde 18 onder het kopje 

“Financiering”: “Daarbij dient tevens bekeken te worden hoe de verschillende 

gemeenten bijdragen aan het behoud en groei van werkgelegenheid.
wordt gewijzigd 

“Daarbij dient tevens bekeken te worden hoe de verschillende gemeenten bijdragen aan 
het behoud en groei van werkgelegenheid, waarbij speciaal aandacht is voor het 
bevorderen van werkgelegenheid voor /aagopgeleide inwoners.”

de tekst op pagina 17 van de concept RSA onder het kopje Woningbouw.'
“Hilversum en Weesp hebben in hun zienswijze aandacht gevraagd voor de verdeling 
van het lage en middensegment over de gemeenten. Daarnaast pleit Wijdemeren voor 
de mogelijkheid om aan de randen van haar dorpen woningbouw mogelijk te maken.
Gelet op de groei van de vraag naar (betaalbare) woningen en de beperkt beschikbare 
ruimte, is het van belang dat gemeenten met partners gaan bepalen welke keuzes zij 
willen maken en hoe deze keuzes nageleefd moeten worden.

wordt gewijzigd 

“Hilversum en Weesp hebben in hun zienswijze aandacht gevraagd voor de verdeling 
van het lage en middensegment over de gemeenten. Daarnaast pleit Wijdemeren voor 
de mogelijkheid om aan de randen van haar dorpen woningbouw mogelijk te maken.
Het regiobestuur onderschrijft de hoge urgentie in de regio voor meer woningen in het 
betaalbare segment. Daarom zal zij in overleg met haar partners (gemeenten,

woningbouwcorporaties op korte termijn met concrete voorstel/en over de te maken 
strategische keuzes richting de gemeenten komen.
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AMENDEMENT A 2019! 23 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp 3 juli 2019,

bij agendapunt Regionale Samenwerkings Agenda regio Gooi en Vechtstreek 2019-2022 

Ondergetekende(n) stellen de volgende wijziging voor:

Aan beslispunt 1 toevoegen:

met dien verstande dat in de RSA op pagina 12 de zin:

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

wordt gewijzigd in:

het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en te onderzoeken of de 

uitvoering binnen organisatie kan plaatsvinden."

lndiener(s) fractie(s):

Renzenbrink 
an der Does (GroenLinks), ter Kuile en 

Handtekening:

Toelichting:

De keuze voor uitvoeringsorganisatie is prematuur, wanneer niet eerst onderzocht is 
of dit tot een effectieve, efficiënte en financieel haalbare oplossing leidt. Het woord 

“uitvoeringsorganisatie" geeft aan dat daarmee impliciet wordt besloten dat dit een 
overheidsorganisatie wordt.

Besluit: LcLo nme/4,1 WLKJt 5*'C/Wl-WL'UL UUOK 

Raadsvergadering 3 juli 2019 

van Engelshoven, van Bochove,
griffier voorzitter 
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AMENDEMENT A 2019! 24 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp 3 juli 2019,

bij agendapunt Regionale Samenwerkings Agenda regio Gooi en Vechtstreek 2019-2022 

Ondergetekende(n) stellen de volgende wijziging voor:

Aan beslispunt 1 toevoegen:

met dien verstande dat in de RSA bij op pagina 17 de zin:

ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma;

wordt gewijzigd in:

ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma en kustvisie."

Handtekening:

Toelichting:

Een visie op het kustgebied van het Gooi ook speci¿ek regionale afstemming in aanvulling 

op het landschapsprogramma vergt.

Besluit: abu/Lo weg/'vk wee/t lb 5 RAW Mir/k bGOF 

Raadsvergadering 3 juli 2019 

van Engelshoven, van Bochove,

grif¿er voorzitter 

W 
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Stemming bij hand opsteken! per fractie 

Voorstel: vaststellen Regionale Samenwerkings Agenda regio G&V 2019-2022 

Agendapunt: 15 

Amendement: A 2019/24 GroenLinks/CDA/D66 

16 raadsleden aanwezig; 1 raadslid afwezig 

Voor Tegen Voor Tegen 
PvdA 2 2 WSP 5 5 

CDA 3 3 WD 1 1 

D66 2 2 GroenLinks 3 3 

Totaal voor 16 stemmen 

Totaal tegen 

Uitkomst: Aangenomenßveiweppen 
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AMENDEMENT A 2019! 25 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp 3 juli 2019,
bij agendapunt Regionale Samenwerkings Agenda regio Gooi en Vechtstreek 2019-2022 

Ondergetekende(n) stellen de volgende wijziging voor:

Aan beslispunt 1 toevoegen:

met dien verstande dat in de in de RSA bij Landschap op pagina 18 na de zin:

Behoud en versterking vergt continue aandacht, inspanning, onderhoud en investering wordt 
toegevoegd:

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

lndiener(s) fractie(s): der Does (GroenLinks) en ter Kuile 

Handtekening:

Toelichting:

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.

Besluit: \iúfooofp (ow \fi/LU q sifon/\imam voor j 

5 \Www -lchiZ/j,
Raadsvergadering 3 juli 2019 

van Engelshoven, van Bochove,
griffier voorzitter f 

.HC 

al 
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AMENDEMENT A 2019! 27 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp 3 juli 2019,

bij agendapunt Regionale Samenwerkings Agenda regio Gooi en Vechtstreek 2019-2022 

Ondergetekende(n) stellen de volgende wijziging voor:

Aan beslispunt 1 toevoegen:

met dien verstande dat in de RSA bij het speerpunt “Een bereikbaar Gooi en 

Vechtstreek” op pagina 14, bullit 3 de zin:

Het bundelen van kennis en expertise op klimaatadaptatie en biodiversiteit;

te wijzigen in:

a Het bundelen van slagkracht, kennis en expertise op klimaatadaptatie, biodiversiteit 

en milieu."

De alinea op pagina 15:

Klimaatverandering biodiversiteit 

De gemeenten versterken het groene karakter van onze regio door deze raadsperiode 

kennis en expertise op klimaatverandering, biodiversiteit te bundelen. Met deze bundeling 

kan de noodzakelijke kennis en expertise op deze complexe vraagstukken worden geborgd.

Het groene karakter van de regio kan ook worden ingezet om klimaatverandering tegen te 

gaan (beperken 002 en verhoging opname C02)

te wijzigen in:

De gemeenten versterken het groene karakter van onze regio door deze raadsperiode 

kennis en expertise op klimaatverandering, biodiversiteit en milieu te bundelen. Met deze 

bundeling kan tevens de noodzakelijke slagkracht, kennis en expertise voor deze complexe 

vraagstukken worden geborgd. Binnen dit kader pleit de Regio voor beperking van de 

geluidsoverlast en uitstoot van COZ en ¿jnstof door de snelwegen A1 en A27. Het groene 

karakter van de regio kan ook worden ingezet om klimaatverandering tegen te gaan 

(beperken en verhoging opname 

|ndiener(s)› ctie(s): s(GroenLinks), ter Kujßjose)
J.A.Renzen in 

Handtekening 
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AMENDEMENT A 2019! 29 

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp 3 juli 2019,

bij agendapunt Regionale Samenwerkings Agenda regio Gooi en Vechtstreek 2019-2022 

Ondergetekende(n) stellen de volgende wijziging voor:

Aan beslispunt 1 toevoegen:

met dien verstande dat de zin van de Regionale Samenwerkingsagenda op 

bladzijde 18 onder het kopje “Financiering”:

o Daarbij dient tevens bekeken te worden hoe de verschillende gemeenten bijdragen 

aan het behoud en groei van werkgelegenheid.

wordt gewijzigd in:

o Daarbij dient tevens bekeken te worden hoe de verschillende gemeenten bijdragen 

aan het houd en groei van werkgelegenheid, waarbij speciaal aandacht is voor het 

bevord emyan werkgelegenheid voor laagopgeleide inwoners."

|ndiener(s) fractie(s): van p 
Renzenbrink 

Handtekening:

oes (GroenLinks), Keesman (PvdA) en 

Toelichting:

uit onderzoek van de regio blijkt dat in Gooi en Vechtstreek een groot tekort is aan 

praktijkgerichte werkgelegenheid;

in de zienswijze van de gemeente Hilversum het bevorderen van praktijkgerichte 

werkgelegenheid expliciet wordt genoemd;

de vervoersmogelijkheden voor werknemers met praktijkgericht werk zowel qua 

kosten als soms ook wat betreft fysieke beperkingen vaak minder optimaal zijn,

alsmede thuiswerkmogelijkheden.

in het concept RSA slechts werkgelegenheid in algemene zin wordt genoemd.

Besluit: CLßU/L vk-O VM'W M 5 *LU/Vl “UWL VOF/f 

5 l-Cm/L tft/Le4 ok *Cal/Cum,
Raadsvergadering 3 juli 2019 

van Engelshoven, van Bochove,

griffier voorzi r 
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Stemming bij hand opsteken! per fractie 

Voorstel: vaststellen Regionale Samenwerkings Agenda regio G&V 2019-2022 

Agendapunt: 15 

Amendement: A 2019/29 GroenLinks/PvdA/CDA 

16 raadsleden aanwezig; 1 raadslid afwezig 

Voor Tegen Voor Tegen 
PvdA 2 2 WSP 5 5 

CDA 3 3 WD 1 1 

D66 2 2 GroenLinks 3 3 

Totaal voor 14 stemmen 

Totaal tegen 2 stemmen 

Uitkomst: AangenomenNenNerpen 
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ln onze regio stonden er in 2015 (meest recente cijfer) circa 34.000 mensen als actief 

woningzoekenden ingeschreven.

De in de regionale woonvisie gestelde doelen, met name de verdeling 1/3-betaalbaar,

1/3 midden en 1/3 woningen in het duurdere segment, de komende jaren zeker niet 

worden gehaald.

Er in onze regio een groot tekort is aan woningen en in het bijzonder aan betaalbare 

woningen.

Meer alleenstaanden, statushouders, minder en kortere opnames in instellingen en 

ouderen die langer thuis wonen, een grote druk veroorzaken op de woonmarkt, met 

name in het betaalbare segment.

Deze druk naar verwachting de komende jaren sterk zal toenemen.

Een van de gevolgen is dat jongeren noodgedwongen vertrekken uit onze regio.

ln de voorliggende tekst voor de RSA hier te weinig aandacht voor is.

Besluit: ccnaW/m MM cL'z/ifw want 
\loof 

Raadsvergadering 3 juli 2019 

van Engelshoven, van Bochove,

griffier voorzit er 

img.
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