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Geacht college, 
 
Dank voor uw brief ‘RSA’ d.d. 15 oktober 2019. Tijdens onze vergadering op 17 oktober 2019 hebben wij 
uw brief besproken. Wij begrijpen de behoefte om te komen tot een eensluidende 
samenwerkingsagenda. Echter, wij beschikken niet over het instrumentarium hiervoor. Initiatief om tot 
een eensluidende regionale samenwerkingsagenda te komen, moet derhalve van de gemeenteraden zelf 
komen.    
 
U verzoekt ons de regionale samenwerkingsagenda in overeenstemming te brengen met de 
besluitvorming in de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben dit echter niet eenduidig en 
eensluidend besloten bij de vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda. Wij hebben op basis 
van zeven lokaal vastgestelde agenda’s besloten aan welke onderdelen de Regio uitvoering kan geven. 
Dit besluit hebben wij verwerkt in het werkdocument regionale samenwerkingsagenda.  
 
U geeft aan dat er in het werkdocument verwijzingen naar ‘het hoe’ opgenomen zijn, terwijl de 

gemeenteraden in meerderheid kenbaar hebben gemaakt dat deze onderdelen niet opgenomen dienen 
te worden. Laren, Blaricum en Gooise Meren hebben gelijkluidende amendementen ten aanzien van ‘het 

hoe’ aangenomen. De andere vijf gemeenteraden (incl. Eemnes) hebben echter anders besloten en het 
specifieke amendement niet behandeld en/of niet aangenomen. Op basis van de lokale besluitvorming 
hebben wij in het werkdocument bij de paragrafen over legitimatie en slagkracht het volgende 
aangegeven: “Gemeenten besluiten lokaal over het bundelen van de slagkracht, zodat zorgvuldigheid in 
de besluitvorming is gewaarborgd. Voorafgaand zal bij alle gemeenten worden opgehaald welke zorgen, 
wensen en randvoorwaarden zij betrokken willen zien.” Hiermee hebben we recht willen doen aan de 
besluitvorming in alle gemeenten.  
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Wij geven op dit moment uitvoering aan het werkdocument regionale samenwerkingsagenda, zoals 
besloten tijdens onze vergadering op 12 september 2019. In die uitvoering doen wij zoveel mogelijk recht 
aan de lokale besluitvorming. Ook gaan wij komende maanden met de gemeenteraden in gesprek over 
de samenwerking op strategische regionale opgaven: ‘het hoe’. Hierbij betrekken wij ook het proces van 
vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda. Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer 
Uneken.   
 
Namens het algemeen bestuur, 
 
 
 
 
 
 
 
Pieter Broertjes 


