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De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) beschrijft de speerpunten waarop de Raden in de Regio de 

komende jaren nader op willen samenwerken. De eerste Regionale Samenwerkingsagenda, de RSA 

2016 – 2018, omvatte een 20-tal speerpunten. Hier is hard aan gewerkt, maar met uiteenlopende 

resultaten. De opgave van de nieuwe Samenwerkingsagenda was vooral het aanbrengen van meer 

focus in de speerpunten, om als samenwerkende gemeenten scherpere resultaten te boeken. U heeft 

als Algemeen Bestuur van de Regio de Samenwerkingsagenda (2019 – 2022) voorbereid en bent erin 

geslaagd een agenda voor te stellen met 5 speerpunten, die de kernopgaven van de regio 

weerspiegelen.  

 

 De 7 gemeenteraden hebben deze speerpunten aanvaard, maar ook amendementen ingediend. 

Hiermee staat u als Algemeen Bestuur voor de opgave om tot één Samenwerkingsagenda te komen, 

die alle raden onderschrijven. U heeft er voor gekozen om op basis van de amendementen tot een 

uitvoerbare RSA te komen. Daarbij heeft u met twee criteria gewerkt: het houden van de focus en 

draagvlak bij de raden. Vervolgens heeft u op basis van deze criteria gewikt en gewogen en per 

speerpunt gekeken voor welk amendement er draagvlak is en of het amendement er toe bijdraagt dat 

de focus behouden blijft. Het resultaat van deze inspanning heeft u in de vorm van een brief aan de 

gemeenten meegedeeld. Daarbij heeft u de gewijzigde RSA 2019 – 2022 meegestuurd, die u heeft 

betiteld als werkdocument.  

 

De Raad van Gooise Meren heeft uw brief ontvangen en – vanzelfsprekend – nauwgezet gekeken welke 

de door Gooise Meren gemeentebreed onderschreven amendementen verwerkt zijn in de nieuwe RSA.  

 

De Raad van Gooise Meren is teleurgesteld over de inspanningen van het Algemeen Bestuur. De Raad 

vindt dat geen recht is gedaan aan de inbreng van de raden en heeft ons college opgedragen u als 

Regiobestuur te verzoeken ‘de RSA 2019 – 2022 in overeenstemming te brengen met de 

besluitvorming in de raden’.  Als college delen we de bevinding van de Raad nadrukkelijk, met name op 

het punt dat  in de nieuwe versie nog tal van verwijzingen te vinden zijn naar ‘het hoe’ van de 

samenwerking,  terwijl  de Raden in meerderheid  kenbaar hebben gemaakt dat deze onderdelen niet in 

de RSA opgenomen dienen te worden.   

 

We verzoeken u dan ook onder verwijzing naar het bovenstaande een uiterste poging te doen om tot 

een eensluidende tekst voor de samenwerkingsagenda te komen, waarbij recht wordt gedaan aan de 
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inbreng van de raden.  Wij als college adviseren nadrukkelijk om deze RSA ter vaststelling aan te bieden 

aan de Raden. Zonder het recht van amendering van de Raden te veronachtzamen, zou dat dan bij 

voorkeur een procedure moeten worden waarbij de Raden de RSA vaststellen of niet vaststellen.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

D.J. van Huizen 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 
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