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VERSLAG 

Overleg algemeen bestuur 12 september 2019 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig P.I. Broertjes (voorzitter); J.J. Bakker (secretaris); L. Boersen (Blaricum) A. Luijten 

(Gooise Meren); W. Jaeger (Hilversum); G. Rebel (Huizen); K. van Hunnik (Laren); 
A. Heijstee (Weesp); J.J. de Kloet (Wijdemeren); I. Meuwese (algemeen 
directeur); S. von dem Borne (concerncontroller); H. Uneken (sturing); M. 
Mansfeld (communicatieregisseur).  
Regioambassadeurs: mw. A. Zandbergen en Mw. C. Dobber.   

Afwezig S. Lankreijer (Eemnes) 

Contactpersoon Jaap Jan Bakker  

E-mail j.bakker@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 19.0013245 

 
1. Opening en mededelingen  

Inhoud  

-Aanmelding EU-Project Slavery Free Cities - University of Nottingham – het betreft internationale 
samenwerking op onderzoeksterrein naar een effectieve aanpak van de mensenhandel.    
-Inzending voor verkiezing beste overheidsorganisatie: bekend geworden is dat na de nominatie 10 
genomineerden doorgaan naar de volgende ronde. De Regio valt hier buiten.      
De voorzitter vraagt aandacht voor het vergaderschema van het DB voor 2020.  
De secretaris geeft aan dat vanuit het DB bij hem het verzoek is gekomen om ter voorbereiding van 
de stukken en de agenda van het AB wat frequenter bij elkaar te komen. Dhr. Rebel bevestigt de 
behoefte om in de agenda een datum voor DB overleg te reserveren. Dhr. Luijten ondersteunt dit.  
De secretaris zegt toe om volgend jaar tijdig te inventariseren bij de DB leden of het overleg 
doorgang vindt of volstaan kan worden met een parafenronde.   
Dhr. De Kloet meldt dat zijn plaatsvervanger, dhr. Boermans is aangewezen door de raad als  
vertegenwoordiger in het AB. Dit hangt samen met een verwachte accentverschuiving in de 
onderwerpen in het AB. De trekkersrol CERT zal spreker behouden en hij zal in het AB optreden als 
dit aan de orde is.  
Algemeen wordt geconstateerd dat dit haaks staat op de afspraken over de governance waarbij de 
regionaal bestuurlijk trekkers aan het AB deelnemen.       
-Mw. Jacqueline Agricola  wordt voorgesteld. Zij volgt Marijn den Uijl op als programma manager 
fysiek domein.  
-Twee WOB verzoeken zijn ontvangen één van de G&E over het wandelnetwerk; een ander WOB 
verzoek betreft de aanbesteding rond de Thuiszorg.     

Acties 

geen 

 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 

De agenda nr. 19.0012698 

Acties 

- 

Besluit 

Agenda is overeenkomstig het ontwerp nr. 19.0012698 vastgesteld. 

 
3. Vaststellen verslag van 11 juli 

Inhoud 

Ontwerp nr. 19.0012591 
Dhr. Luijten verzoekt op te nemen dat onder punt 10 de afspraak in het AB is gemaakt om een 
eindtekst van de RSA op te stellen met de opgaven die in deze regio breed gedeeld worden.  
Mw. Heijstee ging ervan uit dat de sprekers onder punt 10 de Regioambassadeurs waren.  
Mw. Van Hunnik en Mw. Boersen signaleren dat onder punt 10 ook gesproken is over de 
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inschakeling van een Denktank. Bij het proces rond de actualisering van de GR onder punt 6 komt de 
instelling van een Denktank niet meer terug.  

Acties 

De secretaris vult het verslag aan.  
Onder punt 10 wordt de conclusie van het AB expliciet opgenomen een versie te maken van de RSA 
waarin uitsluitend de breed gedeelde opgaven zijn opgenomen. De sprekers, dhr. Kastje en dhr. 
Luijten, brachten dit voorstel in om een kerndocument RSA op te stellen, gelet op het belang van het 
optreden van de bestuurlijke regio als eenheid naar buiten. Het voorstel om deze versie opnieuw ter 
vaststelling aan de gemeenteraden aan te bieden werd op 11 juli niet ondersteund.   
De Regioambassadeurs waren tijdens de vergadering van 13 juni vertegenwoordigd.      

Besluit 

Vastgesteld met de aanvulling onder punt 10 op het ontwerp nr. 19.0012591. 

 
4. Parafenbesluitenlijst DB 13 juni tot 11 juli 2019 

Inhoud 

De besluitenlijst laatste versie is uitgereikt ter vergadering nr. 19.0012629 

Acties 

Tijdens het AB van 17 oktober komt vanuit deze lijst op de agenda het voorstel tot aanmelding van 
de Regio als lid van de werkgeversvereniging VNG voor gemeenschappelijke regelingen.   

Besluit 

De parafenbesluitenlijst DB 19.0012629 is voor kennisgeving aangenomen.  

 
5. Regionale samenwerkingsagenda 

Inhoud  

Oplegger nr. 19.0012520; RSA versie werkdocument met amenderingen nr. 19.0012519; 
Ontwerpbrief gemeenteraden nr. 19.0012517; Addendum opvolging amendementen nr. 19.0012798 
Op basis van de voorliggende documenten wordt geconstateerd dat het van belang is te komen tot 
een RSA waarin is opgenomen wat ons in deze regio bindt.  
Mw. Zandbergen signaleert dat de begeleidende brief nog gevoeligheden bevat die om nuancering 
vragen. Zo wordt uitsluitend gesproken over versterkingen van de afstemming tussen de 
gemeenteraden, terwijl ook een feit is dat het proces RSA begon te schuiven toen de colleges 
afwijkend van elkaar adviseerden.  
Uit de bespreking komt voort de inschatting dat gemeenteraden weinig ruimte gunnen aan het 
algemeen bestuur bij het al of niet overnemen van de amendementen. Het addendum vraagt op dat 
punt nauwkeurige beoordeling. Er zitten nog enkele onvolkomenheden in die om aanpassing vragen. 
Het ligt daarnaast gevoelig als slechts één van de deelnemende gemeenten wordt genoemd bij 
voorstellen over de legitimatie.  
Uit de discussie die volgt komt voort dat de brief om aanpassing vraagt. Er blijkt breed behoefte aan 
een versie van de RSA waarin de breed gedeelde opgaven centraal staan.  
De heer Luijten benadrukt dat dit nog niet betekent dat er politiek voldoende draagvlak is voor deze 
eindversie. Die discussie komt wellicht terug in de verschillende portefeuillehoudersoverleggen.   
De heer Rebel geeft aan dat hij geen behoefte heeft aan nog een besluitvormende ronde via de 
gemeenteraden. Het werkdocument en het addendum vragen nog wel de nodige aandacht. 
De heer Jaeger stelt voor om de begeleidende brief in die zin aan te scherpen dat het algemeen 
bestuur naar beste weten is omgegaan met de amendementen.  
Breed wordt ondersteund om te volstaan met de toezending van een werkdocument RSA waarin zijn 
opgenomen de breed gedeelde inhoudelijke opgaven en de aanvullingen die uitvoerbaar zijn.  

Acties 

-Brief aanpassen (schriftelijk afdoen) 
-Addendum aanpassen (schriftelijk afdoen) 
-Werkdocument RSA met de hoofdopgaven (schriftelijk afdoen)  
-Portefeuillehouders informeren  

Besluit 

De bovengenoemde documenten aanpassen en de portefeuillehouders informeren  

 
 
 



 

Pagina 3 van 5 

6. Actualisering  gemeenschappelijke regeling 

Inhoud 

Besproken zijn de Oplegger nr. 19.0012845; de Procesmemo nr. 19.0011092; het Verslag 
Regiobijeenkomsten Berenschot en BZK over de actualisering van de Wgr. nr. 19.0012801 
Mw Boersen  en Mw Van Hunnik missen in de opzet de Denktank om samen mee aan de slag te 
gaan.  
De heer Meuwese geeft aan dat vorige AB vergadering aan de orde kwam de behoefte om eerst 
breed bij de gemeenteraden op te halen wat er aan ideeën leeft. De Regiopodia worden daarna 
ingezet voor de terugkoppeling van de opbrengsten van de gesprekken en de dialoog.  
Het idee van een Denktank is niet weg, maar bleek al snel te veel vragen over de wijze van instelling 
en de personele invulling op te roepen. De Denktank komt opnieuw aan de orde bij de ruimtelijke 
economische ontwikkeling van dit gebied. Op 7 mei is deze bredere vorm met de instellingen en het 
bedrijfsleven in gesprek met de burgemeesters ook aan de orde geweest.  
Mw. Zandbergen meldt dat in de gemeenteraad van Wijdemeren medegedeeld is dat er een 
Denktank komt waarin ook raadsleden deelnemen. Dit vraagt verwachtingenmanagement.   
De voorzitter stelt vast dat een Denktank, zowel smal als breed, aan de orde is geweest tijdens het 
informele overleg op 7 mei met de burgemeesters. Het is zorgvuldig hen schriftelijk te informeren 
over het voortschrijdend inzicht van het AB om komende periode rechtstreeks in gesprek te gaan 
met de gemeenteraden om ideeën op te halen. Een Denktank komt aan de orde bij de ruimtelijke 
economische ontwikkeling van dit gebied.      
Van de zijde van de Regioambassadeurs wordt aanbevolen om de gesprekspunten en een 
brondocument aan te reiken, voorafgaande aan de gespreksronde. Er blijkt behoefte aan concrete 
voorbeelden wat wordt precies bedoeld met versterking van de legitimatie. Ook vraagt het 
verduidelijking met concrete voorbeelden waar het nu precies aan ontbreekt bij de ontwikkeling van 
de gezamenlijke slagkracht. Wellicht zijn er goede voorbeelden elders. Hoe organiseren 
gemeenteraden de afstemming en samenwerking elders in het land? 
De heer Jaeger  benadrukt dat er ook een algemeen legitimiteitsvraagstuk speelt bij wat je in 
samenwerking uit handen geeft. Vaak wordt verkeerd opgevat dat het uitsluitend gaat om het uit 
handen geven van bevoegdheden. Dat is niet de kern van het vraagstuk. Veel te snel wordt hieraan 
dan gekoppeld het getal, de omvang van de gemeenteraden van grotere gemeenten. Het begint 
echter bij de inhoud. Het begint bij de vaststelling met elkaar waar het gezamenlijke belang ligt en 
waar dit pijn doet als er keuzes gemaakt worden en ook wat daar tegenover staat.  
Voor de gemeenteraden is van belang om daarbij in positie te zijn. De gemeenteraden gaan over die 
keuzes - dat staat niet ter discussie - maar hoe blijft de samenwerking hierin effectief en werkbaar?     
Mw. Zandbergen geeft als voorbeeld het netwerk van snelfietspaden, waarbij gemeenteraadsleden 
niet alleen voor het stukje op het eigen grondgebied verantwoordelijkheid dragen, maar 
medeverantwoordelijkheid dragen voor de aansluiting van het geheel.  

Acties 

-Brief aan burgemeesters over de Denktank  
-Gespreksleidraad met bronmateriaal ter voorbereiding gespreksronde gemeenteraadsleden   

Besluit 

Gesprekken in gang te zetten aan de hand van een gespreksleidraad (schriftelijk af te doen)     

 
7. Ontwerpreactie Weesp 

Inhoud 

Oplegger 19.0012745; Ontwerpreactie 19.0012702. 
Mw Heijstee verlaat de vergadering. In kort licht zij toe dat de insteek vanuit de raad en het college 
van Weesp is om samenwerking centraal te stellen en oog te hebben voor veranderingen die zowel 
spanningen als nieuwe kansen in de samenwerking kunnen opleveren.     
De heer Luijten verzoekt de artikelen van de Arhi in de tekst op te nemen.    

Acties 

De brief wordt aangevuld met de verwijzing naar de Arhi artikelen.   

Besluit 

Ontwerp is conform nr. 190012702 met aanvullingen vastgesteld. 
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8. Actualiteiten en de rondvraag 

Inhoud 

-De MRA evaluatie is in ontwerp verzonden naar gemeenten. In de evaluatie zijn de 
aandachtspunten vanuit deze deelregio aanwijsbaar opgepakt. Volgende AB vergadering op 17 
oktober wordt - ter voorbereiding van de behandeling in MRA verband de dag erna - een annotatie 
aangereikt.  
-Mw. Mansfeld laat de actualiteiten in de regionale samenwerking de revue passeren (zie 
aangehechte sheets)   

Acties 

MRA annotatie agenderen voor AB van 17 oktober 

Besluit 

 

 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 17 oktober 2019 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
J.J. Bakker  P.I. Broertjes   
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Bijlage: Actualiteiten in regionale samenwerking  
 

 
 

 
 

 


