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Aanwezig namens  
raadsfractie 

Bellaart (VVD) 
De Haan (D66) 
Wiss (PvdA)l 
Van der Ham (HvB)  
Kwekkeboom (GOP) 
Haije (50PLUS) 

Aanwezig namens 
college 

Van Meerten 
 

Regio ambassadeurs  
Gooise Meren 

Sweijen 
Fambach 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie De Vries 

  

Besproken items Voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en geeft korte toelichting op wijze van 
behandelen het onderwerp. 
Korte toelichting van ambassadeur Sweijen. Volgende Regiopodium is nr 5. 
 
Veel aanwezigen spreken hun waardering uit voor gevolgde traject en de inzet van 
de ambassadeurs. 
 
Legitimatie bij samenwerking is altijd problematisch dus ook bij de opgestelde 
RSA. Samenwerking blijft echter nodig. Aantal onderwerpen te vaag. Dilemma’s, 
doelstellingen en looptijd overeenkomst sluiten niet altijd op elkaar aan. Er zijn ook 
onvoorziene uitgaven. Is alles wel haalbaar. Aantal speerpunten RSA is veel, 
prioritering nodig. 
 
Kan gemeente efficiency zelf niet realiseren. Wat zou de opbrengst zijn bij zelf 
doen. Nieuwe beleid moet vooral uit bestaande middelen worden gefinancierd 
(kritisch op uitgaven). Graag inzage in kosten realiseren longlist/RSA. 
Technische vragen over financiële voordelen van samenwerken of uitvoeren in 
eigen beheer kunnen altijd worden ingediend. 
 
Helder inzicht in procedures (procesgang voor besluitvorming) nodig, hoe komt 
besluit in AB regio tot stand, dit in  relatie tot het samenwerkingsstatuut. 
Volgende regiopodium aangeven welke 2 onderwerpen het meest belangrijk zijn en 
kijken wat we kunnen leren van anderen. Belangen Gooise Meren moeten 
nadrukkelijk worden geagendeerd. Senioren beleid ontbreekt in de RSA (incl.  
huisvesting/woningbouw).  
 
Keuze moet worden voorgelegd aan de raden.  Betrokkenheid, actief informeren en 
faciliteren van raad om keuzes te maken is belangrijk. Hoe kom je tijdens een 
regiopodium tot een keuze. Hoe kan raad meer invloed krijgen op procesgang en 
prioriteiten afstemmen met de wethouder. Als belangrijke onderwerpen worden 
ook genoemd huisvesting en sociale woningbouw. 



 

 
Verwachting over rol ambassadeur is dat hij een schakel is tussen regio en 
gemeente, via diverse (vaste) terugkoppelingsmomenten (o.a. per mail en via 
agendacommissie). Terugkoppeling niet alleen over feitelijke informatie, maar ook 
observaties van ambassadeurs zelf. 
Wethouders/portefeuillehouders moeten  raad en ambassadeurs stimuleren. Voor 
actueel houden RSA zijn heldere bijstellingsmomenten nodige. Graag informatie 
over behandeling RSA in andere regiogemeenten. 
 
Hilversum  wil lightrail met Huizen, gaat de regio daar kosten voor maken en 
betaalt  Gooise Meren daaraan mee. Waarom geen andere lightrail trajecten waar 
Gooise Meren (Muiden) onderdeel van is. 
 
Ambassadeurs memoreren nog even kort de gang van zaken voorbereiding RSA.  
Terugkoppeling voortgang (goede daarover communicatie) is inderdaad belangrijk. 
Timing in agenda’s moet verbeterd worden. Beter inzicht in procesgang. Focus 
aanbrengen, keuzes maken. Persoonlijke observaties delen. Betrokkenheid raad 
van groot belang. Wonen senioren beleid is ook belangrijk item. Laten weten aan 
raden wat in Gooise Meren speelt (gaat bij aantal fracties ook via partijlijn). 
Heldere bijstellingsmomenten. Houdt voortgang in de 5 te kiezen speerpunten. 
 
Gevoel krijgen bij de regio en wat daar speelt is belangrijk. Opgemerkt wordt dat de 
portefeuillehoudersoverleggen van de wethouders zijn openbaar. Notulen staan op 
de site van de regio. 

 


