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1692767 

Openbaar 

Alexander Luijten, wethouder 

Raadsinbreng RSA  

 

 

1. Kennisnemen van 

de inspanningen van het college van Gooise Meren bij het AB van de Regio om de inbreng van de 

Raden onder te brengen in een definitieve RSA 2019 - 2022.  

 

2. Inleiding 

De Raad van Gooise Meren vindt dat het AB van de Regio onvoldoende recht heeft gedaan aan de 

inbreng van de raden in het werkdocument RSA, waarin de amendementen van de raden zijn 

verwerkt. De Raad vindt met name dat er teveel verwijzingen instaan naar het hoe, terwijl 

meerdere Raden hebben aangegeven dat de RSA louter zou moeten gaan over de onderwerpen 

waarop gemeenten willen samenwerken. De Raad heeft het college verzocht zich in te spannen om 

de inbreng van Raden geheel te verwerken in de definitieve RSA 2019 – 2022. 

 

Het college heeft een brief gestuurd aan het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 

waarin zij het bestuur verzoekt een ‘uiterste poging te doen om tot een eensluidende tekst  voor de 

samenwerkingsagenda te komen’. Deze brief is als bijlage bijgevoegd.  

 

3. Kernboodschap 

 Het AB heeft de brief van het college van Gooise Meren op haar vergadering van 17 oktober 

uitgebreid besproken. De reactie  van het AB is per brief verzonden aan het college van Gooise 

Meren. Het AB geeft aan dat zij niet over het instrumentarium beschikt om tot eensluidende 

samenwerkingsagenda op te stellen. De brief van het AB is als bijlage toegevoegd.   

 

4. Consequenties 

Het AB geeft aan dat het initiatief voor een eensluidende RSA van de gemeenteraden zelf moet 

komen.  

 

5. Communicatie en participatie 

Het proces van vaststelling van de regionale samenwerking komt ook aan de orde zal komen 

tijdens de gesprekken tussen de raden en het algemeen bestuur in het kader van de discussie over 

de governance van de Regio. Dit gesprek is gepland op 25 november.  

 

6. Vervolg 

Zie boven  

 

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 

 


