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Geachte raadsleden,
Wij, Pieter Broertjes en Nanning Mol, zijn de afgelopen maanden bij alle gemeenteraden in de Gooi en Vechtstreek
op bezoek geweest om met u te spreken over regionale samenwerking.
Aanleiding voor deze gesprekken vormde het advies van de Werkgroep Bestuurlijke Besluitvorming, waarin een
vertegenwoordiging van raadsleden uit alle gemeenten uit Gooi en Vechtstreek zitting heeft. Dit advies heeft zij
geschreven op verzoek van het algemeen bestuur.
De werkgroep adviseert kort gezegd meer betrokkenheid van gemeenteraden bij de voorbereiding van regionale
besluiten, bestuurlijke regie op de uitvoering van onze regionale agenda, een helder besluitvormingsproces en een
duidelijke beschrijving van taken en verantwoordelijkheden in de regionale besluitvorming.
Deze brief is het eindverslag. In deze brief blikken wij terug op de gesprekken, verwoorden wij onze conclusies en
beschrijven wij het vervolgproces.
1. Terugblik gesprekken
Wij hebben de gesprekken met u als heel constructief ervaren. In vrijwel elke gemeenteraad werden de adviezen uit
het rapport van de werkgroep omarmd. U erkende ook het belang van onze regionale samenwerking die een lange
traditie kent. We werken op veel terreinen samen, van afvalinzameling tot leerlingenvervoer. Dat gaat goed.
De afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet in de verbetering van de regionale samenwerking. We komen van ver.
Van een ‘burgemeestersbestuur’ die alleen over bedrijfsvoering ging naar een steeds meer inhoudelijke
betrokkenheid van wethouders en raadsleden. Toch bestaat er politiek chagrijn over de wijze van besluitvorming in
de regio. Die wordt soms als rommelig, onduidelijk en anoniem ervaren. Bestuurlijke regie wordt gemist. Dat
mandaat, om meer bestuurlijke regie op regionaal niveau te pakken, hebben wij vanuit de gemeenten ook niet
gegeven. Maar blijkt wel nodig.
2. Conclusies
Hieronder hebben wij de belangrijkste conclusies beschreven van de gesprekken. Het zijn belangrijke
verbeterpunten die we samen willen waarmaken binnen de grenzen van de huidige inrichting van de regio. Wij
hebben niet geproefd dat er bij u behoefte bestaat voor overdracht van meer taken en bevoegdheden naar de Regio.
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De Regio is van ons!
De Regio is geen anonieme organisatie of een bovenliggende overheid. De Regio is een afspraak die wij als
gemeenten uit Gooi en Vechtstreek hebben gemaakt om samen problemen op te lossen die we niet zelf kunnen
oplossen. Dat gevoel leeft breed bij u. En de bereidheid om de betrokkenheid bij de regio te vergroten hebben wij in
alle gemeenteraden gevoeld.
Bestuurlijk eigenaarschap
Dat brengt de verplichting aan ons zelf mee dat we ons meer eigenaar moeten voelen van de Regio. Het gesprek
moet gevoerd worden over welke thema’s regionaal opgepakt worden en welke lokaal. Het gaat dan bijvoorbeeld
om thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid, woningbouw en gezondheidszorg.
Algemeen bestuur pakt regie op inhoudelijke agenda
We willen daarom bestuurders in het algemeen bestuur die ons, gemeenten uit Gooi en Vechtstreek, duidelijk
vertegenwoordigen en namens ons inhoudelijk regie voeren op de regionale agenda en voorstellen doen aan
gemeenteraden (en daarbij te werken met een startnotitie). Zij dragen als leden ook inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor een portefeuille en zijn voor de gemeenteraadsleden en wethouders uit het gebied ook
gesprekspartner.
Politieke verantwoordingsplicht niet doorbroken
Door de wethouders cross-over vanuit het algemeen bestuur als regionaal portefeuillehouder in te zetten bij de
verschillende gemeenteraden zal het bestuurlijk eigenaarschap beter ingevuld kunnen worden. De politieke
verantwoordingsplicht van de eigen wethouder en het college wordt daarmee niet doorbroken.
Duidelijke verdeling van rollen en taken
Het moet vanaf het begin duidelijk zijn wie het bestuurlijke gesprek voert met de gemeenteraden, wie de latere
voorstellen vanuit de Regio verdedigt en wie als bestuurder op de regionale uitvoering aanspreekbaar is.
Gemeenteraden vooraf betrekken bij voorstellen
Het algemeen bestuur moet heel bewust lokaal bij de gemeenten input voor de regionale voorstellen en oplossingen
op blijven halen en de gemeenten ook tussentijds goed blijven informeren over de oplossingen. Gemeenteraden
kunnen ook zelf meer investeren in hun eigen betrokkenheid, door in eigen huis regionale voorstellen beter voor te
bereiden en te bespreken en woordvoerders vaker te laten deelnemen aan regiopodia. In enkele raden werd hierbij
aan de regioambassadeurs een enthousiasmerende rol toegedicht. In Laren wordt vanaf de nieuwe raadsperiode een
aparte Raadscommissie ‘bovenlokale zaken’ ingesteld.
Focus
Beter vijf dingen goed dan twintig dingen half. Door te werken met een compacte Regionale samenwerkingsagenda
(RSA) met een beperkt aantal regionale kernspeerpunten zijn we in staat om te focussen. En met een compacte
agenda vergroten we de kans op breed draagvlak. Hoe langer onze agenda wordt, hoe groter de kans dat deelnemers
op punten van mening verschillen.
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3. Hoe nu verder?
Tenslotte is het van groot belang dat we elkaar, gemeenten onderling en gemeenten richting de Regio, niet
wantrouwen maar vertrouwen. En elkaar gunnen dat we het algemeen bestuur meer inhoudelijk trekker laten zijn
van onze agenda zodat wij duidelijke bestuurlijke gesprekspartners hebben.
Wij hopen dat u na de gemeenteraadsverkiezingen die ruimte wilt geven aan de Regio door bevlogen en
enthousiaste wethouders vanuit uw colleges af te vaardigen als lid van het algemeen bestuur en hen de ruimte wilt
geven om met u een nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda voor de komende raadsperiode op te stellen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Broertjes

Nanning Mol

Burgemeester van Hilversum en Regiovoorzitter

Burgemeester van Laren
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