
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek  
 

Onderwerp Regionale samenwerkingsagenda  
 Regio Gooi en Vechtstreek 

Datum 10 februari 2016 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer    Duyts (VVD) 
De Haan (D66) 
De Lange (CDA) 
Boekhoff (PvdA) 
Lansink (GL) 
De Rooy (HvB) 
Bergh (50PLUS) 
Philipse (GOP) 
 
Fambach (D66) tevens ambassadeur uit de raad in de regio. 
Sweijen (HvB) tevens ambassadeur uit de raad in de regio. 
 
 

Vertegenwoordigers 
regio 

Meuwese 
 

Aanwezig namens 
college 

Van Meerten Kok 
 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Vreeke 
 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie De Vries 

  

Besproken items Welkom, opening, toelichting doel en wijze van behandeling door 
voorzitter. 
Toelichting op proces en inhoud door ambassadeurs Fambach en 
Sweijen, in het bijzonder op de amendementen. 
Motie over aanwijzing ambassadeurs is in voorbereiding. 
Hoe vindt vaststelling van de RSA en de democratische controle plaats. 
Aankondiging motie D66 en toelichting op essentie. 
Hoe verhoudt het Gooise Opvang Verbond zich tot de RSA. 
Richting moet door gemeente zelf uiteindelijk kunnen worden bepaald. 
Regio is uitvoerend. Hoe ziet de financiële onderbouwing eruit. 
Betrokkenheid portefeuillehouders bij de RSA. Ambitie onderwerp 
duurzaamheid regio vs Gooise Meren. Gewenstheid voortzetting 
taakuitvoering sociaal domein. Kostenplaatje vluchtelingen. 
RSA is primair een agendatool. Regiobegroting voorziet al wel in veel 
van de benodigde uitgaven. RSA wordt per onderwerp uitgewerkt (w.o. 
financiën) 
RSA is  tot stand gekomen met betrokkenheid van de gemeenteraden. 
Regio is niet beleidsbepalend, de RSA gaat uit van lokale verankering, 
raden kunnen daarop sturen. 
Prioritering verdieping spoor versus lightrail komt via het uitvoerings-
programma. Wethouder is qua prioritering positief over motie vanD66 
Bij van afvalstof naar grondstof wordt aandacht gevraagd voor de 
tussenfase van product hergebruik. Kosten opvang vluchtelingen. 
Aanpassing amendementen graag laten verlopen via de ambassadeurs. 
Streven is regiobreed te komen regio  eensluidende amendementen. 

Toezeggingen college Geen 
 



 

Aanbevelingen fracties Voorstel kan naar meningsvormende raad van 24 februari eventueel 
aansluitend naar besluitvormend (is aanbeveling van alle aanwezige 
partijen). 
  
 

 


