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RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijde meren;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2019;
Gelet op het concept van de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022;

BESLUIT

1. Voor wat betreft inhoud akkoord te gaan met de 5 speerpunten die in de RSA zijn
benoemd;
2. Akkoord te gaan met de RSA met de volgende aanpassingen:
a. dat voor wat betreft het bundelen van ambtelijke uitvoerings- en/of
beleidscapaciteit bij de regio dit alleen gebeurt na zorgvuldige afweging van nut
en noodzaak per geval en op basis van een gezamenlijk besluit;
b. dat in het hoofdstuk Randvoorwaarden’ de paragrafen legitimatie, bestuur en
communicatie worden aangevuld met een beschrijving van de positie en rol van
het college bij de voorstellen die in deze paragrafen worden gedaan.
c. 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.”;
d. 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: “het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en te
onderzoeken of de uitvoering binnen één organisatie kan plaatsvinden.”;
e. 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.”;
f. 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”;
g. In de RSA bij Landschap op pagina 18 na de zin: “Behoud en versterking vergt
continue aandacht, inspanning, onderhoud en investering”, toe te voegen:
“Daarbij dienen het Goois Natuurreservaat en het Geopark Gooi en Vecht
aansluiting te zoeken bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.”;
h. 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.”;

Raadsvoorstel
Onderwerp
Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 Regio Gooi en Vechtstreek
Datum
3juni 2019

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: “Het bundelen van slagkracht, kennis en expertise
op klimaatadaptatie, biodiversiteit en milieu.”;
j. 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 C02 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 C02 en fijnstof door de snelwegen Al en
A27. Het groene karakter van de regio kan ook worden ingezet om
klimaatverandering tegen te gaan (beperken 002 en verhoging opname C02).”
k. 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”.
1. 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.” 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, n de lokale Omgevingsvisie,
eenzelfde bindende werking uitgaat voor gemeentebesturen. Er is geen sprake
van planhiërarchie tussen de ROVI/Regiovisie en de lokale omgevingsvisies.”
i.

“

“

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11juli2019.

de voorzitter,

SN.Q
‘

F. Osse 1

Afschriften van dit besluit naar:
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
1400 AG Bussum
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AMENDEMENT RGV 1
“Blaricum: knip inhoud en governance”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• de gemeenteraad van Wijdemeren voor een knip tussen de inhoudelijke speerpunten en
de ‘governance” rond de RSA pleit;
• het borgen van de democratische legitimiteit een belangrijk anker is;
• in de voorliggende RSA onvoldoende invulling en waarborg wordt gegeven voor deze
democratische verankering;

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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.

Wijdemeren, 11juli 2019

Namens Regioambassadeurs
Alette Zandbergen
Sorrel Hidding
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AMENDEMENT RGV II
“Blaricum: vergroten bereikbaarheid”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• het niet gaat om het verknopen van werk, wonen en recreatie, maar om het vergroten van
de bereikbaarheid van locaties rond werk, wonen en recreatie.

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• In de RSA bij het speerpunt Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek op pagina 12 de zin:
“Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OVknaoppunten
waar werk, wonen en recreëren bij elkaar komen,”
te wijzigen in:
“Gezamenlijke ontwikkeling van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OVknooppunten
van waaruit werk, wanen en recreëren te bereiken zijn.”

Wijdemeren, 11juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer

uitslag van de hoofdelijke stemming:
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AMENDEMENT RGV III
“Blaricum: organisatie doeigroepenvervoer”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• de keuze voor één uitvoeringsorganisatie prematuur is, 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
overheidsorgariisatie wordt.

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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:
“het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en te onderzoeken of de
uitvoering binnen één organisatie kan plaatsvinden.”

Wijdemeren, 11 juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer
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AMENDEMENT RGV IV

“Blaricum: een duurzaam Gooi en Vechtstreek”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• de keuze voor het benutten van o.a. woningbouwcorporaties en energiecoöperaties in een
energieloket voor inwoners en bedrijven maakt onvoldoende gebruik van de reeds
aanwezige kennis en expertise bij bijvoorbeeld energiecoöperaties. Ook in de
beleidsvoorbereiding dienen deze partijen te worden betrokken,
Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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
energiecaöperaties en woningbouwcarparaties) te bundelen en in te zetten.”

Wijdemeren, 11juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer
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AMENDEMENT RGV V
“Blaricum: kustvisie”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 20192022;

Overwegende dat:
• een visie op het kustgebied van het Gooi ook specifiek regionale afstemming in aanvulling
op het landschapsprogramma vergt;

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• In de RSA bij op pagina 17 de zin:
“ontwikkeling en uitvoering von een regionaal landschapsprogramma”
te wijzigen in:
“ontwikkeling en uitvoering van een regionaal landschapsprogramma en kustvisie”

Wijdemeren, 11 juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer
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AMENDEMENT RGV VI
“Blaricum: Regionaal acquisitiebeleid”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
rekening houdend met de culturele identiteit via een gezamenlijk acquisitiebeleid die
bedrijvigheid aangetrokken kan worden die past binnen de regio G&V;

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• In de RSA op pagina 17 de zin toe te voegen:
“het bevorderen van het vestigingsklimaat via een regionaal acquisitiebeleid.”

Wijdemeren, 11juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer
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AMENDEMENT RGV VII
“Blaricum: aansluiting bij NP Utrechtse Heuvelrug”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
het NP Utrechtse Heuvelrug zich bewezen heeft als een krachtig regime om waardevol
landschap te behouden en te versterken;
• het GNR en het Geopark Gooi en Vecht gebaat zijn bij een dergelijk regime, waarbij tevens
de aansluiting vanuit regionale samenhang voor de hand ligt;

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• In de RSA bij 1.andschap op pagina 18 na de zin: “Behoud en versterking vergt continue
aandacht, inspanning, onderhoud en investering”, toe te voegen:
“Daarbij dienen het Goois Natuurreservaat en het Geo park Gooi en Vecht aansluiting te
zoeken bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.”
Wijdemeren, 11 juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer
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AMENDEMENT RGV VIII
“Blaricum: evaluatie sociaal domein”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• een daadwerkelijk transformatie om een benadering vraagt waarbij de vraag van de cliënt
leidend is voor de inzet van zorg en ondersteuning en nieuwe vormen van zorg en
ondersteuning mogelijk worden gemaakt;
• wanneer het aanbod aan zorg en ondersteuning daar niet op aansluit, dat leidt tot
ineffectief en inefficiënt beleid;
• vormen van zorg en ondersteuning die niet het beoogde doel behalen niet meer
aangeboden dienen te worden. Daar kan wel een alternatief voor ontwikkeld worden.

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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 kon het aanbod veranderen en meer
passend worden bij de vraag”

Wijdemeren, 11 juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer
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AMENDEMENT RGV IX
“Blaricum: milieu en gezondheid”

9€ Lokale Partij

v iv

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• het onderwerp milieu, ten onrechte, niet is opgenomen in de RSA 2019-2022;
• bewoners in de regio op grote schaal last hebben van geluidsoverlast en C02/fijnstof
uitstoot veroorzaakt door de snelwegen Al en A27;
• de fijnstof concentratie in de Randstad (15 Jg/m3) hoog is en niet voldoet aan het advies
van de Wereld GezondheidsOrganisatie WHO (max 10 lg/m3);
• blootstelling aan fijn stof bij alle niveaus lijkt te leiden tot nadelige gezondheidseffecten
(RIVM) hetgeen betekent dat iedere verbetering winst oplevert;
• C02 uitstoot bij een maximum snelheid van 100 km/uur t.o.v. 130 km/uur een
vermindering fijnstof van 16% oplevert (TNO);
• de criteria voor de snelheidsbepaling in Nederland niet eenduidig worden toegepast en dat
alleen een regionale aanpak de slagkracht oplevert die tot de gewenste maximum
snelheden leidt.

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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:
“Het bundelen van slagkracht, kennis en expertise op klimaatadaptatie, biodiversiteit
en milieu.”

•

In de RSA de alinea op pagina 15:
“Klimaa tverandering & biodiversiteit
De gemeenten versterken het groene karakter van onze regio door deze raadsperiode kennis
en expertise op klimaotverandering, biodiversiteit te bundelen. Met deze bundeling kon 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 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 C02 en fijnstof door de snelwegen Al en A27. Het groene karakter van de

regio kan ook worden ingezet om klimaatverandering tegen te gaan (beperken C02 en
verhoging opname C02).”

Wijdemeren, 11 juli 2019

Namens De Lokale Partij
Mevrouw Zandbergen, de heer Zagt en de heer Goetheer
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AMENDEMENT RGV X
“PvdA Huizen: Wonen”
De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• landelijk er in 2016 140.000 woningzoekenden stonden ingeschreven, en dit naar
verwachting zal oplopen tot 200.000 in 2020;
• er in2015 in onze regio circa 34.000 mensen (meest recente cijfer) als actief
woningzoekenden stonden 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;
• één van de gevolgen is dat jongeren noodgedwongen vertrekken uit onze regio;
• in de voorliggende tekst voor de RSA hier te weinig aandacht voor is.
Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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 ronden van hoor 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 ronden 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.”
Wijdemeren, 11juli 2019
Namens Regioambassadeurs
Alette Zandbergen en Sorrel Hidding
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AMENDEMENT RGV XI
“D66 Hilversum: legitimatie”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
•

Op P 23, 24 Hoofdstuk: Randvoorwaarden, paragrafen Legitimatie en Bestuur de tekst te
wijzigen naar:
“Legitimatie
De Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten.
Gezamenlijke uitvoering van taken staat daarbij van oudsher voorop. De Regio is de
afgelopen jaren ook op andere onderwerpen gaan samenwerken, zoals bij zorg,
energietransitie, bereikbaarheid, woningbouw, landschap en werkgelegenheid. Deze RSA is
daar een uitdrukking van. Om deze samenwerking krachtig en democratisch te maken, is het
nodig dat de Raden regionaal gaan samenwerken. Om bij de regionale keuzen, besluiten en
uitvoering, hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol en taak waar
te kunnen maken.
Gericht verbeteren
Kaderstelling, betrokkenheid op hoofdlijnen bij de uitvoering, verantwoording over die
uitvoering en con trole zijn op regionaal niveau nog slecht ontwikkeld, In formele zin zijn de
Raden van de deelnemende gemeente verantwoordelijk en betrokken, in de praktijk is er een
‘gat’ tussen dat wat de Regio doet en de verantwoordelijkheid die de Raden dragen. Dit gat
bestaat uit ontbrekende informatie, gebrekkige mogelijkheden dagelijkse bestuurders ter
verantwoording te roepen over hun regionale rol, geen (geïnstitutionaliseerde) mogelijkheid
een gezamenlijke afweging te maken, prestaties verantwoord te krijgen of te controleren,
laat staan bestuurlijke opdrachten te geven.
We gaan op korte termijn dit gat verkleinen, door 1. Het opzetten van een regionale griffie 2.
Het instellen van commissies van advies voor alle taken (ongeacht ‘de fase’ waarin die zitten)
die onder de verantwoordelijkheid van de Regio vallen of door de Regio worden uitgevoerd en
3. De onderwerpen uit deze RSA uit te werken in uitvoeringsprogramma’s, waarmee het
beleids- en uitvoeringsproces gestuurd en gecontroleerd kan worden. Deze 3 punten werkt
een werkgroep van raadsleden de komende maanden uit, zodat dit per 1 januari 2020 van
start kan gaan.
De hiervoor beschreven drie maatregelen laten de formele positie van de Raden ongemoeid.
De belangrijkste besluiten moeten nog steeds door alle Raden apart genomen worden. We
gaan deze periode verder vooruit kijken naar het Regiobestuur van de toekomst. 4. We
experimenteren (minimaal 1) keer met besluitvorming door Raadsleden op een regiocongres
over inhoudelijke onderwerpen, zoals (onderdelen van) het ROVI. 5. We zorgen er voor dat
bestuurders die ons vertegenwoordigen buiten de regio (RSA, provincie, andere bestuurlijke

fora) duidelijker opdrachten meekrijgen, met een goed mandaat van de gemeenten. 6.
Tenslotte praten we door over het bestuur van de Regio, de manieren waarop we de
democratische legitimatie van het handelen van de Regio verder kunnen verbeteren en de
slagkracht van de Regio verder kunnen vergroten. We streven hierbij naar een goede balans
tussen regionale slagkracht en overdracht van bevoegdheden daartoe, en lokale zeggenschap
over en voor onze gemeenschappen.
Bestuur
De regionale samenwerkingsagenda is naast een strategische agenda, ook een
uitvoeringsogendo. Met bovenstaande maatregelen en voorstellen wijzigt de bestuurlijke
samenwerking ten opzichte van de vorige regionale samenwerkingsagenda. Het belangrijkste
verschil: er komt direct contact tussen portefeuillehouders (wethouders in hun regionale rol)
en regionaal samen werkende raadsleden. In schema:
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AMENDEMENT RGV XII
“CU Hilversum: Strategie Circulaire regio Gooi en
Vechtstreek”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• Nederland voor 68% van haar grondstoffen afhankelijk is van aanvoer vanuit het
buitenland;
• door bevolkingsgroei, opkomende economieën en verspilling in de westerse economie
natuurlijke grondstofbronnen steeds verder uitgeput zullen raken;
• ook in onze regio nog veel grondstoffen worden verspild door laagwaardige productie en
gebruik (bijvoorbeeld in “fast food”, “fast fashion”), laagwaardige recycling en
verbranding;
• Regio Gooi en Vechtstreek in 2017 een strategie Circulaire regio GV heeft vastgesteld,
gericht op ontwikkelen en faciliteren van circulaire initiatieven en het daaraan verbinden
van lokale werkgelegenheid en het creëren van maatschappelijke meerwaarde;
• regionale kennis en samenwerking nodig zijn om een circulaire regio in 2050 te realiseren;
• in de zienswijze van de gemeente Hilversum het volgende speerpunt is opgenomen:
uitbouwen circulaire inkoop/regionale grondstoffenstrategie en het opzetten van een
regionaal landschapsfonds. Het verder ontwikkelen van een regionale
grondstoffenstrategie valt ook onder dit speerpunt”.
“

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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.
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AMENDEMENT RGV XIII
“CU Hilversum: Werkgelegenheid voor laagopgeleide
inwoners”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;

Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• 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
th ui swerkmogelijkheden;
• in het concept RSA slechts werkgelegenheid in algemene zin wordt genoemd.

Besluit aan het raadsbesluit onder punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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”.
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AMENDEMENT RGV XIV
“VVD Gooise Meren: governancevoorstel”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• Artikel 9 van de Gemeenschappelijk Regeling Regio Gooi en Vechtstreek specificeert dat uit
de portefeuillehoudersoverleggen een regionale samenwerkingsagenda wordt voorbereid
met daarin de speerpunten van regionale samenwerking;
• Dat daaruit kan worden afgeleid dat wordt gedoeld op inhoudelijke beleidsterreinen of
doelen ( het Wat) en niet op de manier waarop die samenwerking wordt vormgegeven (het
Hoe).
—

Voorts overwegende dat:
• Het aspect democratische legitimatie, mede in het licht van de stopgezette Ahri-procedure,
nadrukkelijk aan de orde is gesteld op het Regiocongres;
• 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;
• Democratische legitimatie en slagkracht daarom liefst op korte termijn worden uitgewerkt
na de vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda, zie ook Artikel 25, lid. 4 van de
GR GV.
Tot slot overwegende dat:
• Het Voorwoord van de RSA mogelijk beperkt herziening behoeft om in overeenstemming
te blijven met de inhoud.
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, 1718, 19-20, 22)”.

—

Wijdemeren, 11juli 2019
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AMENDEMENT RGV XV
“VVD Gooise Meren: ROVI vs. OVI”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• De gemeentelijke Omgevingsvisie een wettelijke basis heeft en dat democratische
legitimatie is gewaarborgd bij besluitvorming;
• Er diverse onderwerpen en aspecten zijn in verband met de Omgevingsvisie die een
gemeente-overstijgend karakter hebben, of waarvan afstemming onderling in de regio kan
leiden tot effectiever beleid voor de deelnemende gemeenten;
• Een Regionale Omgevingsvisie of Regiovisie die zich richt op die gemeente-overstijgende
onderwerpen en aspecten, en op onderwerpen die gebaat zijn bij onderlinge afstemming,
een belangrijke aanvulling vormt op hetgeen gemeentelijk moet gebeuren;
• De ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie of Regiovisie daarom als speerpunt is
aangemerkt in de concept regionale samenwerkingsagenda van de Regio Gooi en
Vechtstreek.
Besluit aan het raadsbesluit bij punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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.”
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, n6 de lokale Omgevingsvisie, eenzelfde
bindende werking uitgaat voor gemeentebesturen. Er is geen sprake van planhiërarchie
tussen de ROVI/Regiovisie en de lokale omgevingsvisies”

Wijdemeren, 11juli 2019
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AMENDEMENT RGV XVI
“VVD Gooise Meren: Doeigroepenvervoer”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11 juli 2019;

Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;

Overwegende dat:
• Bundeling van ambtelijke capaciteit de vraag betreft h6e het speerpunt ‘Een Bereikbaar
Gooi en Vechtstreek’ het beste gestalte kan krijgen, en niet zozeer ingaat op wt er moet
gebeuren;
• Een dergelijke bundeling bovendien gevolgen kan hebben voor de budgettering die
vooralsnog onvoldoende helder zijn gemaakt.

Voorts overwegende dat:
• Het doeigroepenvervoer een apart categorie vormt als het gaat om de bereikbaarheid in de
Regio;
• Samenwerking op het gebied van doeigroeperivervoer vanuit de Regio voordelen met zich
mee kan brengen;
• Het daarom is aan te bevelen om de uitvoering van het doeigroepenvervoer nader te
onderzoeken en vervolgens voor te leggen aan de respectievelijke gemeenteraden.

Besluit aan het raadsbesluit bij punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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 doeigroepenvervoer” te wijzigen in:
“Doeigroepenvervoer
Gemeenten willen onderzoeken of er meerwaarde is in het regionaal vorm geven van het
doe/groepenverkeer. 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 doe/groepenvervoer in de respectieve/ijke gemeenteraden voor/eggen.”
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AMENDEMENT RGV XVII
“PvdA-GroenLinks Wijdemeren: Bouwen aan de randen van
de dorpen”

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 11juli 2019;
Gelezen het collegevoorstel van 3 juni 2019 betreffende Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019-2022;
Argumentatie
De gemeente Wijdemeren is omringd door (beschermd) natuurgebied. Bouwen aan de
randen van de dorpen is dus vrijwel altijd bouwen in (beschermde) natuur. Dit verhoudt zich
slecht met speerpunt nr. 2 van de RSA, Een duurzaam Gooi en Vechtstreek (blz. 14 en
verder).
• De fractie PvdA/Groen Links ondersteunt de noodzaak van bouwen in Wijdemeren, specifiek
sociale woningbouw (huur en koop) , met name voor jongeren, starters en (zorgbehoeftige)
ouderen. Gezien de specifieke situatie van Wijdemeren kan de vraag naar woningbouw nooit
‘op eigen grond plaats vinden en zijn we mede afhankelijk van wat er in met name Weesp,
Hilversum , Utrecht, Almere en Amsterdam gebouwd wordt.
• Er z’n de afgelopen jaren binnen Wijdemeren diverse bouwlocaties in beschouwing genomen
die succes vol zijn of zullen worden. Maar ook locaties die moeizaam verlopen (Ter Sype,
Groenewoud, Porceleinhaven). Of plannen die concreet waren (12 sociale huurwoningen
voor senioren op het Schapenweitje in Nederhorst den Berg (i.s.m. Gooi en Omstreken)en
die door het huidige College zijn genegeerdln de plancapaciteit Noord Holland (zie de
website van de MRA) staat voor Wijdemeren nog in te vullen : Ter Sype : 600 woningen en
Groenewoud 1: 69 woningen.
• Wij pleiten voor kleine inbreidings-locaties binnen de randen van de dorpen (ook voor Tiny
Houses) in combinatie met het (eindelijk) afronden van bestaande plannen als Ter Sype en
Groenewoud. Voor ons is ook bespreekbaar dat we dan ‘de hoogte in gaan Maar dus geen
verdere aantasting van de kwetsbare natuur in onze regio Gooi en Vechtstreek.
.

Besluit aan het raadsbesluit bij punt 2 het volgende toe te voegen:
• 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 ronden van haar
dorpen woningbouw mogelijk te maken,”

Wijdemeren, 11 juli 2019
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CONCEPT-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
1. Voor wat betreft inhoud akkoord te gaan met de 5 speerpunten die in de RSA zijn
benoemd;
2. Akkoord te gaan met de RSA met de volgende aanpassingen:
a. dat voor wat betreft het bundelen van ambtelijke uitvoerings- en/of
beleidscapaciteit bij de regio dit alleen gebeurt na zorgvuldige afweging van nut en
noodzaak per geval en op basis van een gezamenlijk besluit;
b. dat in het hoofdstuk ‘Randvoorwaarden’ de paragrafen legitimatie, bestuur en
communicatie worden aangevuld met een beschrijving van de positie en rol van
het college bij de voorstellen die in deze paragrafen worden gedaan.
1. Inleiding
Algemeen
De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en
Wijdemeren werken samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.
In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat bij iedere aanvang van een raadsperiode
een ‘regionale samenwerkingsagenda’ (RSA) wordt opgesteld, waarin de speerpunten van
de regionale samenwerking zijn vastgelegd. Deze speerpunten moeten focus aanbrengen in
de taakuitvoering van de Regio en de democratische legitimatie en de slagkracht van de
samenwerking versterken. Voor de periode 2019-2022 wordt een nieuwe RSA opgesteld.
Voor wat betreft de inhoud van de RSA konden gemeenten via een zienswijze de
onderwerpen inbrengen die in de RSA opgenomen zouden moeten worden. Tijdens het
Regiocongres van februari en het Regiopodium van eind maart zijn deze zienswijzen nader
geduid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de RSA die nu ter besluitvorming voor ligt.
Inhoud RSA
In de RSA zijn 5 speerpunten benoemd waarop de focus wordt gelegd:
1. Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek
Ontwikkeling OV-knooppunten;
Goede ontsluiting werklocaties en bedrijventerreinen;
Goed netwerk van fietspaden en openbaar vervoer;
-

-

-

Raadsvoorstel
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Datum
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Eén uitvoeringsorganisatie doelgoepenvervoer;
• Overdracht belangenbehartiging naar regiobestuur onder voorwaarde van consultatie;
• Bundelen gemeentelijke capaciteit, kennis en expertise binnen de regio Organisatie;
• Verkennen investeringsopgave met provincie en/of Rijk vwb fietspadennetwerk, 0Vknooppunten en schoon wagenpark doelgroepenvervoer en 0V.

-

2.

Een duurzaam Gooi en Vechtstreek
Ondersteuning bij isoleren, ventileren en elektrificeren bebouwde omgeving via
energieloket;
Aanwijzing geschikte plekken en bronnen voor hernieuwbare energie in een
regionale energiestrategie en transitievisie warmte;
Bundeling kennis en expertise o.g.v. klimaatadaptatie en biodiversiteit
• Belangenbehartiging door de regio bij de Regionale Energie Strategie (RES) Noord
Holland Zuid. Raden worden aan de voorkant geconsulteerd en stellen achteraf het
RES bod vast;
• Bundelen gemeentelijke uitvoeringscapaciteit en bundeling lokale beleidscapaciteit
binnen de regionale samenwerking.
• Extra bijdrage gemeenten zal nodig zijn. De omvang en dekkingsmogelijkheden
worden onderzocht.

-

-

-

3.

Een aantrekkelijk woon-werkklimaat
Sturen op maken en realiseren (prestatie)afspraken die ruimte geven aan werk;
Sturing op woningbouw en prestatieafspraken met woningcorporaties;
Ontwikkeling en uitvoering regionaal landschapsprogramma;
• Bundeling capaciteit op accountmanagement economie in de regionale organisatie;
• In beeld brengen benodigde investeringen in onderwijs, werklocaties, wegen, 0V
knooppunten etc. En in beeld brengen hoe de gemeenten bijdragen aan behoud en
groei werkgelegenheid.

-

-

-

4.

Versterking van het sociaal domein
Jeugdhulp lichter, sneller, beter en in de directe omgeving organiseren;
Versneld mogelijk maken dat inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk beschermd
thuis wonen;
• Voortzetten huidige bundeling capaciteit binnen de regionale organisatie;
• Kosten zijn al gedekt uit verschillende uitvoeringsprogramma’s, waarin ook de
planning is vastgelegd.
-

-

5.

Een regionale omgevingsvisie
Opstellen regionale omgevingsvisle (ROVI) Gooi en Vechtstreek 2040;
• Voorbereiding door een Regiocongres 2020, waarbij raadsleden richting kunnen
geven aan de inhoud;
• Instelling adviescommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van raadsleden,
voor procesmatige begeleiding die het regiobestuur adviseert.
• ROVI werkt door in gemeentelijke omgevingsvisie, toetsingskaders voor regionale
afspraken en gezamenlijke programma’s.
-

Verder wordt ingegaan op randvoorwaarden bij de uitvoering:
a. Legitimatie
Per speerpunt wordt afgewogen hoe raden, inwoners en maatschappelijke partners
worden betrokken. Het regiobestuur doet hiervoor voorstellen per speerpunt in
samenwerking met de regloambassadeurs;
-
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Informatievoorziening vanuit het regiobestuur naar de raden over de samenwerking
wordt essentieel geacht. Gesteld wordt dat de wettelijke instrumenten daartoe niet
afdoende zijn. Daarom is opgenomen dat wordt geëxperimenteerd met onderdelen
ter versterking van de legitimatie en slagkracht:
o
Regiopodia continueren;
Openbare regionale hoorzitting voor raden met inbreng van bestuurders,
o
ambtenaren, bedrijven, instellingen en deskundigen;
o
Communicatie
tussen
regiobestuur/portefeuillehoudersoverleggen
en
deelnemende gemeenten;
o
Adviescommissies bestaande uit raadsleden;
o
Periodiek regiocongres;
o
Aanwijzen projectwethouders;
o
Bestuurlijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten door de Regio bij de
MRA, Provincie en andere bestuurlijke fora.
Bestuur
Huidige bestuursstructuur wordt aangevuld met adviescommissies bestaande uit
o
raadsleden naast het regiobestuur
Regiobestuur communiceert rechtstreeks met de raden
o
o
Adviescommissie adviseert regiobestuur over dossiers waar nieuw of gewijzigd
beleid nodig is.
Organisatie
o
De
regionale
programma
organisatie
wordt
niet
gewijzigd;
het
secretarissenoverleg, het directieoverleg en de werkgroepen blijven in stand.

-

b.

c.

2. Argumenten
la. De speerpunten sluiten inhoudelijk aan bij de zienswijze die Wijdemeren heeft ingediend.
De 5 benoemde speerpunten sluiten aan bij de zienswijze die Wijdemeren eerder omtrent de
RSA heeft ingediend. In de officiële zienswijze van Wijdemeren stonden verschillende
onderwerpen benoemd die Wijdemeren graag terug wil zien in de RSA. De meeste van deze
onderwerpen kunnen een plaats krijgen binnen de 5 speerpunten die nu in de ontwerp-RSA
zijn opgenomen. Alleen het onderwerp cultuur past niet duidelijk onder één van de
speerpunten. Het wordt in de RSA echter wel duidelijk belegd binnen de reguliere
onderwerpen, die naast de 5 speerpunten in regionaal verband worden opgepakt; binnen
twee reguliere onderwerpen: ‘bevordering toerisme en recreatie vanuit culturele identiteit’ en
‘bewaken van de culturele en landschappelijke identiteit’.
Ib. De speerpunten sluiten inhoudelijk aan bij de huidige ingezette lijnen..
Voor wat betreft bereikbaarheid sluit de RSA aan bij de wens tot goed openbaar vervoer,
bereikbaarheid van bedrijventerreinen, goede fietsvoorzieningen en vervoer van
doelgroepen.
Voor wat betreft duurzaamheid wordt aangesloten bij de al ingezette lijn de gezamenlijke
slagkracht te vergroten door mensen aan de regio uit te lenen en door bij de regio extra
denk- en uitvoeringskracht aan te trekken voor gezamenlijke rekening. Momenteel wordt
deze uitvoeringskracht al ingezet om een regionaal bod in te dienen bij het Rijk voor de
Regionale Energie Strategie (RES). Ook het idee om een gezamenlijk regionaal energieloket
op te richten is goed. Gezamenlijk kunnen de regiogemeenten een vertrouwd, compleet en
deskundig advies organiseren. Ondersteuningsgelden daarvoor van rijk en provincie kunnen
het best regionaal worden aangevraagd en ingezet.
De economische ontwikkeling in Gooi en Vechtstreek verloopt langzamer dan elders. Onder
meer door gebrek aan bedrijfslocaties gaat werkgelegenheid verloren. Om deze tendens te
keren is een gezamenlijke regionale aanpak noodzakelijk. Daarbij is een goed woon
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werkklimaat van belang; landschap met ruimte om te werken, te wonen en te recreëren. Ook
voldoende en betaalbare woningen horen daarbij.
De versterking van het sociaal domein sluit aan bij de huidige inzette lijn. Het is de wens de
stevige samenwerking te behouden en door te gaan op de ingeslagen weg en verder
uitvoering te geven uitvoering aan de reeds vastgestelde beleidsplannen.
Via de regionale omgevingsvisie kunnen strategische keuzes op bovenregionale en
bovengemeentelijke onderwerpen, zoals woningbouw, economie, klimaat, mobiliteit,
landschap en gezondheid, worden vastgelegd.
2a. Voor de uitvoering van taken, en bundeling van formatie daarbij bij de regio, is per geval
een afweging nodig en moeten dus per geval voorstellen worden gedaan
Ten aanzien van verschillende speerpunten is beschreven dat lokale capaciteit en/of kennis
regionaal gebundeld wordt. Voor bereikbaarheid, duurzaamheid en woon-werkklimaat betreft
het bundeling in de regionale Organisatie.
Vanuit oogpunt van expertise kan dit zijn meerwaarde hebben, zeker wanneer een regionale
inbreng wordt verwacht bij bovenregionale specifieke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de
energietransitie. Vanuit oogpunt van integraliteit en afstemming met ontwikkelingen binnen
de gemeenten zijn er zeker ook nadelen aan het bundelen, overdragen, van formatie naar de
regio. Naast regionale belangen zijn er ook lokale belangen. En vraagstukken hangen samen
met meerdere taakvelden binnen de gemeente en vragen daarom ook een integrale blik
en/of kennis van lokale aangelegenheden, dit kan bv gelden voor zaken op gebied van
bereikbaarheid of economie.
Voor wat betreft uitvoering van taken, en overheveling en bundeling van formatie daarbij, zal
daarom maatwerk nodig zijn en moet worden bezien wat beter is: vanuit gebundelde kracht
bij de regio voor gemeenten zaken oppakken die lokaal doorwerken of vanuit de gemeenten
gezamenlijk werken aan een regionaal product. Er kan niet in zijn algemeenheid worden
gekozen voor een structuuroplossing waarbij formatie in de regionale Organisatie gebundeld
wordt voor uitvoering van speerpunten. Per geval zullen voorstellen en afwegingen nodig
zijn, met daarbij de verschillende alternatieven.
Bij de afwegingen spelen overigens ook praktische consequenties. Binnen de gemeente
hebben medewerkers een breder en meer divers takenpakket, dan alleen het betreffende
speerpunt. Ook de uitvoering van andere taken van medewerkers moet gewaarborgd blijven
binnen de gemeente. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat de gemeente Wijdemeren
zelf geen formatie overdraagt, maar bijdraagt in de kosten voor (extra) formatie bij de regio.
In de gemeentelijke begroting zijn hiervoor tot op heden alleen middelen geraamd ten bate
van inzet voor energietransitie.
2b. De RSA gaat voor wat betreft de legitimiteit, het bestuur en de communicatie voorbij aan
de rol en de positie van het college.
Bij samenwerking tussen gemeenten is legitimatie een punt van aandacht. In geval van de
Regio Gooi en Vechtstreek heeft de legitimatie betrekking op verantwoording aan de raden
over het regionaal gevoerde bestuur en de controle daarop. Informatievoorziening naar de
raden is daarbij van belang. Er worden experimenten voorgesteld ter versterking van de
regionale legitimatie en slagkracht. Deze experimenten zijn gericht op rechtstreekse
informatievoorziening vanuit het regiobestuur naar de raden en op inbreng vanuit de raden
rechtstreeks aan het regiobestuur. Onder meer is het de bedoeling dat er een
adviescommissie komt met raadsleden die het regiobestuur adviseert, worden
projectwethouders benoemd die rechtstreeks aan de afzonderlijke gemeenten informatie
verschaffen over projecten en kunnen hoorzittingen voor de raden worden georganiseerd.
Ook zullen voorstellen worden gedaan om in de Gemeenschappelijke Regeling zaken op te
nemen ten behoeve van rechtstreekse communicatie tussen het regiobestuur en de
gemeenteraden over de uitvoering van de RSA.
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Bij dit alles is sprake van rechtstreeks contact tussen raden en regiobestuur. Hoewel een
transparante en goede informatie voorziening van belang is, mag daarbij niet voorbij worden
gegaan aan de betrokkenheid en bevoegdheden van de colleges. Daar waar bevoegdheden
bij de colleges liggen, is het ook verantwoordelijkheid van de colleges om de raden te
informeren en waar nodig te consulteren. Daarbij kan het college regionale zaken in relatie
zetten tot relevante lokale ontwikkelingen en perspectieven die eveneens aan de orde zijn.
In het stuk wordt niet ingegaan op de positie van de colleges bij legitimatie, bestuur en
communicatie. Aanvulling van het stuk op deze zaken is nodig om de rol van de colleges
duidelijk en eenduidig vast te stellen.
3. Kanttekeningen/Risico’s
Overweging ten aanzien van de strategische kracht van de Regio
Het bepalen en vastleggen van regionale speerpunten is van meerwaarde en geeft focus
aan de regionale samenwerking. Aan het begin van de raadsperiode worden speerpunten,
doelen en uitvoeringsprogramma’s vastgelegd evenals de bijbehorende uitvoeringsstructuur,
zowel ambtelijk als bestuurlijk. Uitgangspunt is dat gemeenten gezamenlijk meer bereiken
dan afzonderlijk en dat het organiseren van een stevige regionale samenwerking alle
gemeenten ten goede komt.
Voor het gezamenlijk vooruit brengen van de regio en goede behartiging van dat wat
belangrijk is voor de regio Gooi en Vechtstreek, is strategische kracht van de regio
voorwaarde. Met een gedragen RSA, een goede voortgang en een uitvoeringsstructuur
daarbij, is er nog geen garantie dat ook deze strategische kracht voldoende ontwikkeld is.
Deze heeft een veel bredere scope en een meer open context dan de uitvoering van de RSA
en hangt ook veel meer samen met netwerken en contacten (bij bijvoorbeeld ministeries/Rijk
en provincie) en met snel kunnen schakelen en acteren bij ontwikkelingen die voor de regio
belangrijk zijn. Ook over versterking en ontwikkeling van deze strategische kracht moet
regionaal het gesprek worden gevoerd.
4. Financiële consequenties
De gemeenten hebben in de Regiobegroting structureel middelen beschikbaar gesteld voor
de regionale samenwerkingsagenda. Jaarlijks is er € 450.000 vanuit de gemeenten
beschikbaar voor het opzetten en uitvoeren van gezamenlijke projecten. Daarbij hanteert de
Regio Gooi en Vechtstreek het principe dat elke euro vanuit het gemeentelijke budget
aangevuld kan worden met een euro co-financiering van derden (subsidies, private
investeringen, etc.). In de gemeentelijke meerjarenbegroting is rekening gehouden met deze
uitgangspunten.
Projectbudget RSA 2019

Jaar
2019
2020
2021
2022
Totaal
‘

‘

-

2022

Inkomsten
450.000
450.000
450.000
450.000
1.800.000

Cofinanciering
450.000
450.000
450.000
450.000
1.800.000

Totaal
900.000
900.000
900.000
900.000
3.600.000

Bovenstaand budget is bedoeld om projecten in het kader van de RSA uit te voeren, maar
het is geen zgn. uitvoeringsbudget’. Zo valt het uitwerken van een business case
snelfietspaden onder het projectbudget en de realisatie van de snelfietspaden niet. Daar
waar nu al duidelijk is dat projecten nu of op termijn vragen om investeringen of hogere
uitvoeringskosten is dat benoemd in de regionale samenwerkingsagenda.
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Het Regiobestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer op de uitvoering van de
regionale samenwerkingsagenda. Het Regiobestuur stelt op basis van de vastgestelde
regionale samenwerkingsagenda en de adviezen van de portefeuillehoudersoverleggen een
meerjarenbegroting voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda op. Indien er
aanvullende middelen nodig zijn, doet het Regiobestuur hiervoor voorstellen richting de
gemeenten.
Bij verschillende speerpunten uit de RSA staat benoemd dat lokale capaciteit en/of kennis
gebundeld wordt in de regio-organisatie. Voor een gemeente als Wijdemeren, met een
relatief beperkt ambtenaren apparaat, waarbij medewerkers ook nog meerdere functies
vervullen zal het niet mogelijk, en vaak ook niet wenselijk, zijn dat formatie naar de regio
wordt overgeheveld. In dergelijke gevallen kan het mogelijk zijn dat gevraagd wordt om een
extra financiële bijdrage om inzet van regionale formatie te bekostigen. Hiermee is in de
gemeentelijke begroting alleen rekening gehouden voor wat betreft inzet aangaande de
energietransitie.
5. Aanpak (planninqluitvoerinq/communicatie)
Het raadsbesluit omtrent de RSA wordt kenbaar gemaakt aan de Regio Gooi en Vechtstreek,
waarna het Regiobestuur, op basis van de besluitvorming van de verschillende
regiogemeenten, zal beoordelen welk vervolg nodig is ten aanzien van de RSA.
6. Duurzaamheidsaspecten
In de RSA is een speerpunt opgenomen ‘Een duurzaam Gooi en vechtstreek’.
7. Standpunt commissies (en derden)
De commissie Ruimte en Economie verzocht om de tekst van het besluit onder 2a. korter te
formuleren; in overleg met de griffie is de tekst aangepast.

Wijdemeren, 3 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,
de secretaris,
de burgemeester,
W. Heeg
F. Ossel
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