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Speerpunten Regionale Samenwerkingsagenda 2019 - 2022

Aan de raad,
1. Beslispunten.
Vast te stellen de bijgevoegde zienswijze Regionale Samenwerkingsagenda 2019 – 2022.
2. Inleiding
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 het
instrument ‘Regionale samenwerkingsagenda’ opgenomen. De samenwerkingsagenda bevat
speerpunten van regionale samenwerking tussen de gemeenten. Bij aanvang van een nieuwe
raadsperiode wordt een nieuwe Regionale samenwerkingsagenda voorgesteld.
Nu de nieuwe raadsperiode is gestart, is het proces gestart om te komen tot een Regionale
samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Het proces daarbij is het volgende. De gemeenteraden stellen de
zienswijze vast voor 1 maart 2019. Tijdens een Regiopodium delen raden hun zienswijzen. De
portefeuillehouders werken de zienswijzen uit in een ontwerp samenwerkingsagenda. Dit ontwerp
wordt besproken tijdens een Regiopodium. De gemeenten stellen vervolgens de RSA 2019 – 2022 vast
(volgens planning: voor 1 juli 2019).
De gemeenten zijn in principe vrij in de wijze waarop zij komen tot een zienswijze. In het Algemeen
Bestuur (AB) van de Regio is een procedure besproken die gemeenten kunnen volgen. Deze is als volgt.
De colleges bereiden een concept zienswijze voor. Daarbij streven ze naar focus in de speerpunten. De
overige huidige speerpunten en de programma’s en projecten waarin deze worden geadresseerd
verdwijnen daarmee niet, maar worden onderdeel van de reguliere begroting, waarover separaat
besloten wordt. Ons college heeft deze route gevolgd.
Bij het voorstellen van speerpunten hebben wij goed gekeken naar de meerwaarde van regionale
samenwerking. Ons uitgangspunt is steeds geweest: lokaal wat kan, regionaal wat moet. Dit betekent:
alleen taken bij op regionaal niveau uitvoeren, waarbij een regionale schaal onontkoombaar is en
nadrukkelijk meerwaarde heeft (subsidiariteitsprincipe).
3.

Beoogd effect

De Raad heeft de zienswijze Rsa 2019 – 2022 vastgesteld.

4. Argumenten en onderbouwing
Bij het voorstellen van de speerpunten Rsa 2019 – 2022 is de volgende algemene gedachtegang
gevolgd. De regionale samenwerking op het sociaal domein heeft met de komst van de taakuitbreiding
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van gemeenten op dit vlak (de transities sociaal domein) een cruciale ontwikkeling doorgemaakt.
Gemeenten hebben samen gewerkt aan een visie op doelen, werkwijzen en rollen. Dit heeft geleid tot
een samenwerkingsmodel waarbij de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de
inkoop en sturing op individuele voorzieningen, terwijl de toeleiding tot zorg de primaire
verantwoordelijkheid is van gemeenten met een uitvoeringdienst (Hilversum, Gooise Meren en
Huizen). Als het gaat om preventie, basisvoorzieningen, kortom de sociale infrastructuur in gemeenten,
dragen de lokale overheden primair de verantwoordelijk. Binnen dit basismodel, gekoppeld aan
gedeelde uitgangspunten voor het algehele sociaal domein (zoals benutten eigen kracht, bevorderen
meedoen en bieden van maatwerk) heeft het sociaal domein zich dusdanig kunnen ontwikkelen dat het
zwaartepunt van de opgave meer lokaal is komen te liggen: hoe kunnen we als lokale overheid de
sociale basis zo inrichten en versterken dat deze bevordert dat inwoners hun bestaan op eigen kracht
vorm kunnen geven. Kort gezegd, de belangrijkste opgave binnen het sociaal domein is niet langer het
gezamenlijk vormgeven van het ondersteuningsstelsel, maar vooral het voorkomen dat het beroep
hierop almaar toeneemt. Het ligt daarom voor de hand dat de speerpunten voor regionale
samenwerking in mindere mate op het sociaal domein gevonden worden.
In contrast hiermee staan de opgaven op het fysiek domein. Deze zijn veelvoudig en complex: er is een
tekort aan passende woningen, het landschap staat onder druk, we hebben de opgaven om als regio
energie- en vervolgens klimaatneutraal te worden, de werkgelegenheid in deze regio neemt niet of
nauwelijks toe, de bereikbaar van onze kernen nu en de bereikbaarheid in van onze regio per spoor en
weg in de toekomst vragen extra inspanningen. Ten aanzien van al deze onderwerpen zijn er globale
standpunten gevormd en worden er al deelprojecten uitgevoerd. Echter nadere analyse en planvorming
blijft nodig om deze complexe opgaven tegemoet te treden.
Het grote vraagstuk is hierbij hoe we ervoor zorgen dat we al deze opgaven in een goed evenwicht
realiseren. Elk van de opgaven vraagt om iets waarvan de hoeveelheid tamelijk schaars is: ruimte. Hoe
we als gemeenten en als regio met deze opgaven aan de gang gaan en vooral ook hoe we deze
onderling afstemmen en vervolgens wat we als samenwerkende gemeenten zien als een wenkend
perspectief, is voor ons de hoofdopgave van de Rsa 2019 – 2022.
Wij vinden dat we moeten toewerken naar een gedeeld perspectief op de toekomst van de regio, zeker
nu het ernaar uitziet dat het aantal gemeenten in onze regio voorlopig 6 zal blijven. Het is precies om
deze reden dat we in ons voorstel voor speerpunten prioritent toekennen aan de regionale
Omgevingsvisie. Als samenwerkende gemeenten helpt het om een gedeelde visie op de toekomst van
de regio te hebben. Dit stelt ons in staat beter op te komen voor de belangen van onze regio in het
overleg met medeoverheden, vervoerders, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Algemeen gesproken is er het fysiek domein de noodzaak tot gezamenlijke visievorming. Zonder
gemeenschappelijk kader is het moeilijk om als samenwerkende partijen aan de slag te gaan en
resultaat te boeken. We denken dat op het fysiek domein deze opgave aandacht verdient en hebben in
ons voorstel voor speerpunten naast een regionale Omgevingsvisie ook voorgesteld om op het gebied
van mobiliteit en economie meer werk te maken van gezamenlijke visievorming ten behoeve van een
gedeelde koers.
Bij het voorstellen van speerpunten zijn wij uitgegaan van de volgende criteria:
• Het heeft nadrukkelijk meerwaarde om dit onderwerp regionaal aan te pakken;
• Het vraagstuk heeft een groot maatschappelijk belang;
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•

Het is nog niet duidelijk wat de beste manier is om het onderwerp aan de pakken (het
onderwerp is geen going concern).

De zienswijze Rsa 2019 – 2022 met de voorgestelde speerpunten zienswijze is als bijlage bijgevoegd in
de vorm van een brief aan de Regio.

5. Houd rekening met en onderbouwing
In het rapport Grip op samenwerking van de rekenkamercommissie staat dat Gooise Meren haar grip op
verbonden partijen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek kan versterken door een scherp beeld te
vormen over de taken en doelen van deze partijen. Daarom hebben wij in de voorgestelde zienswijze
ook aandacht besteed aan de wijze waarop de speerpunten worden opgepakt door de Regio.
6. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een van de voorgestelde speerpunten van de Rsa. De Rsa beoogt in algemene zin bij
te dragen bij tot een duurzame samenwerking.
7. Financiële onderbouwing
Voor de realisatie van projecten uit de Regionale samenwerkingsagenda zijn structureel middelen
geraamd in de Regiobegroting. Jaarlijks is er € 450.000,- budget vanuit de samenwerkende gemeenten
beschikbaar voor het opzetten en uitvoeren van deze gezamenlijke projecten. Daarbij hebben de
portefeuillehouders de eis gesteld dat elke euro vanuit het gemeentelijk budget, aangevuld moet
worden met een euro cofinanciering van derden, door middel van subsidies, private investeringen, etc.
Dit betekent dat beschikbare budget voor de Rsa in de periode 2019 – 2022 jaarlijks 900.000 zou
bedragen. De portefeuillehouders sociaal en fysiek domein hebben de taak om op een programma op
te stellen om de ambities die de raden hebben geformuleerd te realiseren, binnen de financiële kaders.
Als de portefeuillehouders menen dat er extra middelen nodig zijn, worden de raden in de gelegenheid
gesteld hier een oordeel over te vellen.
8. Communicatie en participatie
De raden zijn betrokken bij de inrichting van het regionale proces door middel van raadsambassadeurs
en regiopodia.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De gemeenteraden stellen de zienswijze vast voor 1 februari 2019. Tijdens een regiocongres in februari
2019 delen raden hun zienswijzen. De portefeuillehouders werken de zienswijzen uit in een ontwerp
samenwerkingsagenda. Dit ontwerp wordt besproken tijdens een Regiopodium. De gemeenten stellen
vervolgens de RSA 2019 – 2022 vast (volgens planning: voor 1 juli 2019).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 1089093

Besluit
Vast te stellen de bijgevoegde zienswijze Regionale Samenwerkingsagenda 2019 – 2022.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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