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Onderwerp

Uitvoering regionale
samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2019 - 2022

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,
Voor het zomerreces hebben de gemeenteraden Blaricum, Eemnes (partieel), Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren de regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 –
2022 vastgesteld. Een belangrijke stap binnen de lange historie van gemeentelijke samenwerking in Gooi
en Vechtstreek. U brengt focus aan in de regionale strategische samenwerking door het aantal
speerpunten terug te brengen van twintig naar vijf.
Speerpunten regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022
 Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek
 Een duurzaam Gooi en Vechtstreek
 Een aantrekkelijk woon-werk klimaat
 Versterking sociaal domein
 Regionale omgevingsvisie 2040

Uitvoeringstoets
Alle gemeenten hebben de vijf strategische hoofdspeerpunten bij de vaststelling van de regionale
samenwerkingsagenda omarmd. De lokaal vastgestelde teksten onder deze speerpunten verschillen als
gevolg van aangenomen wijzigingsvoorstellen. Het Regiobestuur heeft alle aangenomen
wijzigingsvoorstellen getoetst op uitvoerbaarheid door de Regio Gooi en Vechtstreek. Hierbij hebben wij
gekeken naar het draagvlak onder de gemeenten en het belang van focus houden. In bijlage één treft u
deze uitvoeringstoets. Per wijzigingsvoorstel geven wij een toelichting op het voornemen om een
wijzigingsvoorstel wel/niet uit te voeren binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en
Vechtstreek. Wijzigingsvoorstellen die het Regiobestuur uitvoerbaar acht, zijn zichtbaar in het groen
verwerkt in het werkdocument regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 2022
(bijlage 2). Wijzigingsvoorstellen die het Regiobestuur niet uitvoerbaar acht, worden ook niet binnen de
gemeenschappelijke regeling uitgevoerd.
Legitimatie & slagkracht
Tijdens het proces van vaststelling is er door de gemeenten gediscussieerd over de paragrafen ter
versterking van de legitimatie en slagkracht van de samenwerking op de strategische speerpunten. Het
Regiobestuur constateert dat er behoefte is onder de gemeenten om hierover met elkaar in gesprek te
gaan, maar dat de regionale samenwerkingsagenda daarvoor niet de aangewezen plek is. Deze paragraaf
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heeft het Regiobestuur dan ook niet meegenomen in het werkdocument. Nu de speerpunten van
regionale samenwerking door u zijn vastgesteld (het wat), zet het Regiobestuur stappen om met de
gemeenten in gesprek te gaan hoe de democratische legitimatie van besluitvorming op de strategische
opgaven te verbeteren en de regionale slagkracht te vergroten (het hoe). Dit gesprek voeren wij in het
kader van het actualiseren van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Wij hebben de
Regio Gooi en Vechtstreek opdracht gegeven om:
1. ‘technische’ voorstellen voor te bereiden tot aanpassing van het takenpakket van de Regio aan de
actuele situatie en verbeterde inrichting van de planning en control cyclus in de gemeenschappelijke
regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
2. in samenwerking met gemeenteraden voorstellen voor te bereiden om de democratische legitimatie
van besluitvorming op strategische opgaven te verbeteren en de slagkracht te vergroten.
Onderstaand de aanpak om te komen tot bijstelling van de gemeenschappelijke regeling.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Verkenning
Gesprek
Ontwerp
Zienswijze
Voorstel
Vaststelling

--> Bronnenonderzoek en ambtelijke werkgroepen
--> Lokaal ophalen bij gemeenteraden en themasessies tijdens Regiopodia
--> Eerste voorstel tot aanpassing
--> Zienswijzen door de gemeenteraden op het ontwerp
--> Definitief voorstel tot aanpassing door Regiobestuur)
--> Gemeenteraden stellen lokaal het voorstel tot aanpassing vast)

De Regio stelt een gespreksleidraad op voor het gesprek met de gemeenteraden dit najaar. Daarnaast
nodigt de Regio voor de Regiopodia over aanpassing van de gemeenschappelijke regeling inhoudelijke
experts, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord -Holland uit. Op basis van de
opgehaalde input doet het Regiobestuur voorstellen tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.
Deze voorstellen worden eerst in een ontwerp ter zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.
Vervolgens verwerkt het Regiobestuur de zienswijzen van de gemeenteraden en doet het bestuur een
definitief voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Het streven is dat de
gemeenteraden uiterlijk 1 juli 2020 de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en
Vechtstreek vaststellen.
Tot slot
We zijn trots op het resultaat van uw inspanningen om de regionale samenwerking tot een succes te
maken. Er ligt nu een stevige gezamenlijke agenda om de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek te
behouden en de kracht te versterken. Wij hopen met deze brief de gewenste duidelijkheid te geven over
de uitvoering van de door u vastgestelde regionale samenwerkingsagenda. De komende jaren zetten wij
stappen om de agenda tot een succes te maken. Op korte termijn verwachten wij onderstaande
resultaten te boeken.










Een door gemeenteraden vastgestelde startnotitie regionale energiestrategie
Een door gemeenten vastgesteld plan van aanpak om te komen tot een regionale omgevingsvisie
Een met de provincie gesloten samenwerkingsovereenkomst voor een hoogwaardig fietsnetwerk
Een door gemeenten genomen besluit voor het inbesteden van het doelgroepenvervoer
Een structurele gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van mensenhandel
Het schrappen van administratieve lasten bij (jeugdhulp)aanbieders en gemeenten
Het versterken van pleegzorg door meer pleegouders te werven en behouden
Het verbeteren van de aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs
Versnelling op het terugdringen van de wachtlijst voor beschermd wonen
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Innovaties waarmee we werkgevers, inwoners en maatschappelijke instellingen stimuleren om
inwoners aan het werk te helpen en te houden

De komende periode informeren wij u regelmatig over de uitvoering van de regionale
samenwerkingsagenda. Dat doen we voor en met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Wij steunen hen om duurzaam, gezond, actief en ondernemend te zijn.
Namens het Regiobestuur,

Pieter Broertjes
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