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VERSLAG

Overleg algemeen bestuur 15 april 2021
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig P.I. Broertjes (voorzitter); A. Luijten (Gooise Meren); F. Voorink (Hilversum); G. 

Rebel (Huizen); A. Heijstee (Weesp); J. Boermans (Wijdemeren); P. Calis (Laren); 
A. Kennis (Blaricum); I. Meuwese (algemeen directeur); H. Uneken (plv. directeur); 
S. von dem Borne (concerncontroller); M. Mansfeld (communicatie-regisseur); 
J.J. Bakker en M. van der Linden (bestuurssecretaris) 
Gasten: R. Stumpel (agendapunt 7) 

Afwezig W. de Boer (Eemnes) 
Contactpersoon Marlies van der Linden 
E-mail m.vanderlinden@regiogv.nl  
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 21.0003023 

 
1. Opening en mededelingen 

Inhoud  
- De voorzitter, dhr. Broertjes, opent de digitale vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

De vergadering van het algemeen bestuur is vandaag te volgen via een live stream op YouTube.  
- Dhr. Meuwese informeert de aanwezigen over (kleine) aanpassingen in de werkwijze van de 

vergaderingen. De RVE’s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) komen wat meer in beeld 
door de RVE-managers actualiteiten te laten delen. Dit sluit goed aan bij het grote aandeel van  
uitvoerende werkzaamheden van de Regio G&V. Standaard komt een communicatie terug- en 
vooruitblik op de agenda te staan. Ook is in de agenda opgenomen wie die eerste toelichting 
kan geven.  

- De heer Cees van Dam van de GGD Flevoland is overleden. Namens het bestuur wordt een 
bericht van deelneming gestuurd.  

- Dhr. Meuwese laat weten dat de eerste kwartaalrapportage van Vervoer B.V. gereed is. Er zijn 
23.000 ritten gemaakt in het eerste kwartaal. Aan de volgende vergadering van het algemeen 
bestuur (8 juli) wordt een aandeelhoudersvergadering van Vervoer B.V. gekoppeld.  

- De MRA governance met zienswijze staat bij raden op agenda. Mw. Agricola stuurt een 
schriftelijke update naar de leden toe. Dhr. Luijten geeft aan dat gisteren in Gooise Meren over 
het voorstel is gesproken, maar de behandeling daarmee nog niet is afgerond.  

- Dhr. Rebel geeft aan dat in het portefeuillehoudersoverleg bouwen en wonen is afgesproken dat 
dhr. Boom de nieuwe voorzitter wordt. Hij is de opvolger van mw. Boersen.  

- Mw. van der Linden laat weten dat het controle protocol sociaal domein al in alle colleges is 
vastgesteld, en later vandaag op de agenda van het dagelijks bestuur staat om te worden 
vastgesteld. In de controleverordening is opgenomen dat we voor besluitvorming in het 
dagelijks bestuur melding moeten maken over de specificatie van de werkzaamheden 
(=protocol) in het algemeen bestuur.  

Acties 

- Bericht van deelneming naar aanleiding van overlijden dhr. van Dam sturen.  

- Aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. koppelen aan vergadering algemeen bestuur 8 juli. 

- Stand van zaken MRA governance delen met algemeen bestuur.  
 
2. Vaststellen agenda 

Inhoud 
De agenda wordt vastgesteld. 
Besluit 
Agenda conform nr. 21.0001891 vastgesteld. 

 
3. Vaststellen verslag AB 18 februari 2021 

Inhoud 
Het verslag wordt vastgesteld.   
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Besluit 
Verslag conform 21.0001526 vastgesteld. 

 
4. Herbekrachtigen besluiten 

Inhoud 
De noodwet digitaal vergaderen geeft aan dat het algemeen bestuur in openbaarheid door middel 
van live streaming moet vergaderen om rechtmatige besluiten te kunnen nemen. De besluiten van 
het algemeen bestuur die tijdens de Corona-periode genomen zijn, staan daarom op de agenda ter 
herbekrachtiging.  
Besluit 
De besluiten uit de verslagen 15 april 2020 (20.0002179), 2 juli 2020 (20.0003559), 8 oktober 2020 
(20.0006123), 19 november 2020 (20.0007201) en 17 december 2020 (20.0007867) worden 
herbekrachtigd.  

 
5. Ingekomen/verzonden stukken 

Inhoud 

- Jaarverslag Wmo toezicht. N.a.v. toezegging AB 18-02 informatie over zorgfraude. Dhr. 
Meuwese geeft aan dat mw. van Neer met dhr. Hoelscher en diverse partners deel heeft 
genomen aan een webinar van de VNG over dit onderwerp. Volgende week zal dhr. Hoelscher 
dit onderwerp bespreken in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Op basis van een 
bestuurlijk verzoek kan dit dan verder opgepakt worden.  

- Brief dhr. F. Bos vragen over jeugdzorg. Het concept antwoord is gereed. Afhandeling vindt 
plaats door het dagelijks bestuur.  

- Vragen dhr. H. Bellaart n.a.v. artikel GRAM. Het concept antwoord is gereed. Afhandeling vindt 
plaats door het dagelijks bestuur, gehoord het advies van het PFHO Milieu en Duurzaamheid. 
Dhr. Rebel vraagt of het artikel op persoonlijke titel is geschreven omdat dat aspect van belang 
is bij de beantwoording. Dhr. Meuwese geeft aan dat het op persoonlijke titel is geschreven. 
Dhr. Rebel geeft aan dat bij bijvoorbeeld retweeten vanuit de organisatie er wel een sterke link 
naar de organisatie wordt gelegd. Dhr. Meuwese geeft aan dat in het vervolg beter gekeken 
moet worden naar de scheidslijn van uitspraken op persoonlijke titel en functionele uitspraken. 
Tenslotte geeft hij aan blij te zijn met medewerkers die bijdragen aan de ontwikkeling van hun 
vakgebied c.q. landelijke discussies.   

Acties 
Concept beantwoordingen Bos en Bellaart naar dagelijks bestuur sturen ter verdere afhandeling. 
Besluit 

- Brief dhr. Bos wordt afgehandeld door het dagelijks bestuur. 

- Vragen dhr. Bellaart worden afgehandeld door het dagelijks bestuur, gehoord hebbende het 
PFOH Milieu & Duurzaamheid.  

 
6. Begrotingswijziging 2021-01 energietransitie –zienswijzen 

Inhoud 

- Mw. von dem Borne geeft aan dat de zienswijze voor de begrotingswijziging 2021-01 
energietransitie in januari in procedure is gebracht.  

- Er is een zienswijze ontvangen van de gemeente Huizen: de gemeenteraad kan instemmen met 
de begrotingswijziging.  

- In Weesp is ook een zienswijze opgesteld, maar die is nog niet via de officiële kanalen 
ontvangen. De financieel toezichthouder staat geen leningen toe, daarom wil Weesp geen lening 
aan gaan, maar de bijdragen voor 2021 en 2022 als eigen bijdrage betalen. Dit zal leiden tot een 
technische begrotingswijziging. Naar aanleiding van deze vergadering zal deze technische 
aanpassing doorgevoerd worden.   

- Het algemeen bestuur stemt in met de begrotingswijziging en verzoekt om een technische 
aanpassing naar aanleiding van het verzoek van Weesp om een eigen bijdrage te betalen in 
plaats van een lening aan te gaan.  

Acties 
Technische begrotingswijziging naar aanleiding van zienswijze Weesp om lening om te zetten in 
eigen bijdrage.  
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Besluit 
Het algemeen bestuur stemt in (na verwerking eigen bijdrage Weesp) met de begrotingswijziging 
2021-01 (20.007081).  

 
7. Uitvoering: RVE GGD 

Inhoud 
Dhr. Stumpel licht kort de actualiteiten toe. De Corona organisatie staat met het callcenter, bron- en 
contactonderzoek en de vaccinatiestraat in Huizen en Hilversum. De derde locatie opent binnenkort 
in Naarden. Het vaccineren gaat niet zo snel als gewenst, maar zoals bekend is de snelheid 
afhankelijk van het aantal leveringen. Er is nog steeds sprake van een zeer ernstige situatie, het 
aantal besmettingen loopt weer op. Het ziekenhuis ligt vol en er is nog nauwelijks reguliere zorg 
mogelijk. Om met een positieve noot te eindigen wijst dhr. Stumpel op de verpleeghuizen waar het 
virus nu goed onder controle lijkt.  

 
8. Communicatie 

Inhoud 

- Mw. Mansfeld geeft een korte terugblik van zaken die recent in de pers geweest zijn. De 
komende periode ligt de focus op economie, Gooi en Vechtstreek Werkt Door, ZorgStart en de 
RES, Briedis Jeugdbescherming en de regionale woonvisie, die door alle gemeenten getekend 
wordt met uitzondering van Hilversum en Wijdemeren.  

- De aanwezigen krijgen de primeur van het RSA-magazine. Dhr. Broertjes vraagt of het RSA-
magazine ook beschikbaar komt voor inwoners. Mw. Mansfeld geeft aan dat het RSA-magazine 
primair gericht is op raadsleden en een lichte versie van een verantwoordingsdocument is. Een 
beperkt aantal exemplaren zal worden geprint en o.a. naar de leden van het algemeen bestuur 
gestuurd worden.  

 
9. Actualiteiten en rondvraag 

Inhoud 
Dhr. Luijten koppelt terug uit het portefeuillhoudersoverleg Ruimte en Mobiliteit waarin gesproken is 
over verschillende samenwerkingen waarbij actievere communicatie wenselijk is. Verzoek om na te 
denken over een communicatiestrategie. Belangrijk om hier meer ruchtbaarheid aan te geven en 
meerwaarde voor het voetlicht te brengen bij het grotere publiek. Dhr. Calis vult aan dat onlangs in 
de Telegraaf een artikel over de MRA stond en dat beeldvorming van groot belang is. Belangrijk om 
aan iedereen duidelijk te maken dat het zinvol is om met elkaar samen te werken. Het algemeen 
bestuur geeft aan dat het goed is om actiever gestructureerder over de verschillende 
samenwerkingen te communiceren.  
Acties 
Communicatiestrategie voor bovenregionale trajecten ontwikkelen. 

 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2021. 
 
de secretaris     de plv. voorzitter 

     
 
 
M. van der Linden    A.H.J.J. Luijten 


