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Amendementen bij Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2019-2022 
 

 

De griffie heeft de amendementen vanuit de regio aangepast op het raadsvoorstel van het college van Wijdemeren (een amendement wijzigt het 

raadsbesluit). Voor de originele amendementen uit de regio kijkt u op de website van de regio Gooi en Vechtstreek.    

 

Nummer 

 

Gemeente / 

partij 

Titel Strekking / dictum Stemming 

RGV I 

 

 

Blaricum Knip inhoud en 

governance 

uit de RSA het hoofdstuk Randvoorwaarden (pagina 23) te schrappen en daarbij 

tevens de paragrafen over legitimatie en slagkracht los te koppelen van de vijf 

focuspunten. 

Verworpen 

2v-15t 

 

Voor: PvdA-

GroenLinks 

 

Tegen: De Lokale 

Partij, CDA, 

DorpsBelangen, VVD, 

D66 

RGV II Blaricum 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Vergroten 

bereikbaarheid 

In de RSA bij het speerpunt Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek op pagina 12 de 

zin: 

“Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke 
OVknooppunten waar werk, wonen en recreëren bij elkaar komen;” 

 

te wijzigen in: 

“Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke 

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

Aangenomen 

12v-5t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, VVD 

PvdA-GroenLinks 

 

Tegen: CDA, D66 

RGV III Blaricum 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Organisatie 

doelgroepenvervoer 

In de RSA op pagina 12 de zin: 

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

brengen in één uitvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer.” 

 

te wijzigen in: 

Aangenomen 

11v-6t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, 

https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/regiopodium-3/?bron=1196
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805906/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805906/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805907/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805907/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805908/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805908/1
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“het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en te onderzoeken 

of de uitvoering binnen één organisatie kan plaatsvinden.”   
PvdA-GroenLinks, 

D66 

 

Tegen: CDA, VVD 

RGV IV Blaricum 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Een duurzaam Gooi en 

Vechtstreek 

In de RSA bij speerpunt Een duurzaam Gooi en Vechtstreek op pagina 14 de zin:  

“het bundelen van kennis en expertise op klimaatadaptatie en biodiversiteit” 

 

te wijzigen in: 

“de bestaande kennis en expertise op klimaatadaptatie en biodiversiteit (met 
name bij 

energiecoöperaties en woningbouwcorporaties) te bundelen en in te zetten.” 

Aangenomen 

9v-8t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, D66 

 

Tegen: CDA, VVD, 

PvdA-GroenLinks 

RGV V Blaricum 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Kustvisie In de RSA bij op pagina 17 de zin: 

“ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma”  
te wijzigen in: 

“ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma en 
kustvisie” 

Aangenomen 

12v-5t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, VVD, 

PvdA-GroenLinks 

 

Tegen: CDA, D66 

RGV VI Blaricum 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Regionaal 

acquisitiebeleid 

In de RSA op pagina 17 de zin toe te voegen:   

“het bevorderen van het vestigingsklimaat via een regionaal acquisitiebeleid.” 

Verworpen 

5v-12t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, PvdA-

GroenLinks 

 

Tegen: CDA, 

DorpsBelangen, VVD, 

D66 

RGV VII Blaricum 

 

Aansluiting bij NP 

Utrechtse Heuvelrug 

In de RSA bij Landschap op pagina 18 na de zin: “Behoud en versterking vergt 
continue aandacht, inspanning, onderhoud en investering”, toe te voegen: 

Aangenomen 

10v-7t 

 

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805911/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805911/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805909/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805910/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805910/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805912/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805912/1
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Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

“Daarbij dienen het Goois Natuurreservaat en het Geopark Gooi en Vecht 

aansluiting te zoeken bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.” 

Voor: De Lokale 

Partij, VVD, PvdA-

GroenLinks, D66 

 

Tegen: CDA, 

DorpsBelangen 

RGV VIII Blaricum 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Evaluatie sociaal 

domein 

In de RSA bij Versterking sociaal domein op pagina 19 de zin toe te voegen:   

“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.” 

Aangenomen 

12v-5t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, VVD, 

PvdA-GroenLinks 

 

Tegen: CDA, D66 

RGV IX Blaricum 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Milieu en gezondheid In de RSA bij het speerpunt Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek op pagina 14, 

bullet 3 de zin: “Het bundelen van kennis en expertise op klimaatadaptatie en 
biodiversiteit.” 

 

Te wijzigen in: 

“Het bundelen van slagkracht, kennis en expertise op klimaatadaptatie, 

biodiversiteit 

en milieu.” 

 

In de RSA 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 CO2 

en verhoging opname CO2).” 

 

Te wijzigen in: 

Aangenomen 

12v-5t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, VVD, 

PvdA-GroenLinks 

 

Tegen: CDA, D66 

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805913/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805913/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805914/1
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“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 

CO2 en fijnstof door de snelwegen A1 en A27. Het groene karakter van de regio 

kan ook worden ingezet om klimaatverandering tegen te gaan (beperken CO2 

en verhoging opname CO2).” 

 

RGV X Huizen / PvdA Wonen 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.” 

 

Te wijzigen in: 

“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 e.a.) 

op korte termijn met concrete voorstellen over de te maken strategische keuzes 

richting de gemeenten komen. Daarbij zal onder meer gekeken worden naar de 

scheve verdeling van het lage en midden segment over de diverse gemeenten, 

naar de transformatie van winkels en bedrijven, als ook naar de grote behoefte 

aan woonruimte voor één-persoonshuishoudens. Dit laatste rechtvaardigt een 

apart toegesneden inspanning.” 

Verworpen 

2v-15t 

 

Voor: D66 

 

Tegen: De Lokale 

Partij, CDA, 

DorpsBelangen, VVD, 

PvdA-GroenLinks 

RGV XI Hilversum / 

D66 

Legitimatie Op P 23, 24 Hoofdstuk: Randvoorwaarden, paragraven Legitimatie en Bestuur 

de tekst te wijzigen naar: (zie amendement XI) 

Verworpen 

2v-15t 

 

Voor: D66 

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805915/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805916/1
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Tegen: De Lokale 

Partij, CDA, 

DorpsBelangen, VVD, 

PvdA-GroenLinks 

RGV XII Hilversum / CU 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Strategie Circulaire 

regio Gooi en 

Vechtstreek 

Onder het speerpunt “ Een duurzaam Gooi- en Vechtstreek” op pagina 14 als 
vierde bullet op te nemen: 

“Realisatie van de strategie Circulaire regio Gooi en Vechtstreek;” 

 

In de tekst van de RSA daarop een korte toelichting te geven. 

Verworpen 

8v-9t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, VVD, PvdA-

GroenLinks 

 

Tegen: CDA, 

DorpsBelangen, D66 

RGV XIII Hilversum / CU 

 

Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

Werkgelegenheid voor 

laagopgeleide 

inwoners 

In de RSA De tekst op blz. 18 onder het kopje “Financiering”:  “……..Daarbij dient 
tevens bekeken te worden hoe de verschillende gemeenten bijdragen aan het 

behoud en groei van werkgelegenheid” 

 

Te wijzingen in: 

“……..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 laagopgeleide 

inwoners”. 

Aangenomen 

12v-5t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, VVD 

en PvdA-GroenLinks 

 

Tegen: CDA,D66 

RGV XIV Gooise Meren / 

VVD 

Governancevoorstel 

 

 

Besluit aan het raadsbesluit bij punt 1 het volgende toe te voegen: 

“…met uitzondering van de onderdelen uit de regionale samenwerkingsagenda 

die betrekking hebben op experimenten ter versterking slagkracht en 

legitimatie van de regionale samenwerking, zoals uitgewerkt in de paragraaf 

randvoorwaarden op pag. 23 – 24, alsmede 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)”. 

Verworpen 

unaniem 

RGV XV Gooise Meren / 

VVD 

 

ROVI vs. OVI In de RSA op pagina 22 onder het kopje “Een regionale omgevingsvisie (ROVI) 
Gooi en Vechtstreek 2040”, de zin: 
“De ROVI biedt de basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies.” 

Aangenomen 

9v-8t 

 

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805917/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805917/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805917/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805918/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805918/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805918/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805919/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805920/1
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Geadopteerd 

door De Lokale 

Partij 

 

Te wijzingen in: 

“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 naar een juridische vorm zodat van de 

ROVI/Regiovisie, ná de lokale Omgevingsvisie, eenzelfde bindende werking 

uitgaat voor gemeentebesturen. Er is geen sprake van planhiërarchie tussen de 

ROVI/Regiovisie en de lokale omgevingsvisies.” 

Voor: De Lokale 

Partij, 

DorpsBelangen, 

PvdA-GroenLinks 

 

Tegen: CDA, VVD, 

D66 

RGV XVI Gooise Meren / 

VVD 

Doelgroepenvervoer In de RSA de titel en tekst van het  kopje Slagkracht op pagina 12 en 13 geheel 

te schrappen. 

 

In de RSA De paragraaf “Bundeling doelgroepenvervoer” te wijzigen in: 
“Doelgroepenvervoer  

Gemeenten willen onderzoeken of er meerwaarde is in het regionaal 

vormgeven van het doelgroepenverkeer. Mocht die overtuiging breed leven, 

dan verdient het aanbeveling deze taak op te nemen in de gemeenschappelijke 

regeling Regio Gooi en Vechtstreek. 

De deelnemende gemeenten gaan de overwegingen voor een al dan niet 

regionaal vormgegeven doelgroepenvervoer in de respectievelijke 

gemeenteraden voorleggen.” 

Verworpen 

7v-10t 

 

Voor: VVD, PvdA-

GroenLinks, D66 

 

Tegen: De Lokale 

Partij, CDA, 

DorpsBelangen 

RGV XVII Wijdemeren / 

PvdA 

Bouwen aan de 

randen van 

de dorpen 

In de RSA de op blz. 17, onder paragraaf "Woningbouw" de volgende zin te 

schrappen: 

“Daarnaast pleit de gemeente Wijdemeren voor de mogelijkheid om aan de 
randen van haar dorpen woningbouw mogelijk te maken." 

Verworpen 

5v-12t 

 

Voor: De Lokale 

Partij, PvdA-

GroenLinks 

 

Tegen: CDA, 

DorpsBelangen, VVD, 

D66 

 

https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805921/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805922/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805922/1
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/7805922/1

