
Regio 

De Regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeenschappelijke taken. In de 

gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het Algemeen Bestuur bestaat uit 1 

vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden, 

waaronder de Regiovoorzitter. 

 

Regiopodia (voor informele verbinding) 

Gemeenteraden staan vaak met elkaar in verbinding om de gezamenlijke kaderstellende en/of 

controlerende rol bij regionale samenwerking goed in te kunnen vullen. Deze verbinding 

formaliseren de Gemeenten niet. Het risico is immers het ontstaan van een extra (informele) 

bestuurslaag met een schijnlegitimatie. Wel willen de Gemeenteraden en Colleges elkaar inspireren 

en elkaars standpunten en overwegingen kennen. Daarvoor organiseert de Regio vanuit deze 

regionale samenwerkingsagenda Regiopodia op thema’s. 

Deze podia hebben geen formele status en er kan geen legitimatie aan worden ontleend door de 

Regio. Een Regiopodium kan dus nooit leiden tot een bepaald handelen vanuit de Regio. Regiopodia 

zijn er voor de Gemeenteraadsleden en de Collegeleden om kennis te nemen van de kaderstellende 

dan wel controlerende rol van buurgemeenteraadsleden op een bepaald thema. Het gesprek aan 

tafel met de Raadsleden van de buurgemeenten levert inzicht in de door de verschillende gemeenten 

gedeelde belangen. Daarnaast zetten de Portefeuillehouders de Regiopodia in om Raadsleden te 

informeren over fase 2 van beleidsontwikkeling of over uitvoering van beleid. 

Regionale Samenwerkings Agenda 

Bij de herijking van de regionale samenwerking werd in 2013 vastgelegd dat Portefeuillehouders 

samen met de Gemeenteraden een Regionale Samenwerkings Agenda zouden opstellen, die focus 

aanbrengt in de samenwerking. Doel was de betrokkenheid van de Gemeenteraden bij de regionale 

samenwerking te versterken. De Regionale Samenwerkings Agenda moest overzicht en grip geven op 

wat (boven)regionaal speelt. Vanaf februari 2015 hebben Raadsleden uit de toen nog 9 gemeenten 

samengewerkt bij diverse “Regiopodia” en een matrix van 20 speerpunten samengesteld. Deze 

punten zijn verwerkt in een Regionale Samenwerkings Agenda die in december 2016 aan de Raden is 

aangeboden. Raadsleden hebben aangegeven dat de Portefeuillehouders de Raad op de hoogte 

moeten houden bij de uitvoering van de RSA: 

 Stroomlijning, te beginnen bij het verschaffen van inzicht en overzicht: 
o Duidelijkheid over wie doet wat en wordt wanneer waarbij betrokken; 
o Heldere fasering in uitwerking per programma (-onderdeel) van de RSA; 
o Eenduidigheid in de informatie en de inhoud en de vorm van raadsvoorstellen; 

 Focus aanbrengen: Wat geven we voorrang en wat willen we hiermee precies bereiken; 

 Communicatie naar raden structureel en eenduidig voor (behoud) draagvlak. 
 

Vervolgens werden bij de vaststelling van de RSA door de Raden vijf amendementen ingebracht, 

waardoor 21 speerpunten ontstonden (Vluchtelingenaspect als extra). 

 

Stuurgroepen met Portefeuillehouders 

Voor de hierboven genoemde zes aandachtspunten fungeren z.g. Stuurgroepen, waarin opgenomen 

zijn de verantwoordelijke wethouders van de afzonderlijke Gemeenten uit de Regio G & V. Dit 



Portefeuillehoudersoverleg heeft bepaald welke wethouder als portefeuillehouder de regie voert en 

wie de (boven)regionaal bestuurlijk trekker/- expert is. Het Portefeuillehoudersoverleg gaat in de 

regionale samenwerking over afstemming van beleid en het gezamenlijk optreden naar buiten voor 

de belangen van de inwoners van deze regio. In relatie met de uitvoerende regionale eenheden is het 

Portefeuillehoudersoverleg de gecoördineerd opdrachtgever van Gemeenten. Het Algemeen Bestuur 

van de Regio is de formeel opdrachtnemer. Hoofdregel in de samenwerking is dat besluiten die 

worden genomen in een Portefeuillehoudersoverleg vooraf of achteraf door de Colleges en/of de 

Gemeenteraden bekrachtigd worden. Dit proces zou de zogenoemde politiek-bestuurlijke legitimatie 

van regionale samenwerking moeten waarborgen. 

 

Dit wordt door de vele Gemeenteraadsleden als onvoldoende ervaren. Vandaar dat alles op alles 

wordt gezet om de Raadsleden aan de voorkant van de processen mee te laten doen.  

De diverse Stuurgroepen zijn onlangs bijeen geweest: 

-              Stuurgroep Ruimte & Mobiliteit (21 december 2016) 

-              Stuurgroep 18+ (12 januari 2017) 

-              Stuurgroep Wonen (23 januari 2017)  

-              Stuurgroep Milieu & Duurzaamheid (25 januari 2017) 

-              Stuurgroep Economie & Innovatie (26 januari 2017) 

-              Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (26 januari 2017). 

De resumés van de diverse vergaderingen van de Stuurgroepen kunnen nu zoveel mogelijk naar de 

Raadsleden worden gestuurd ter verbetering van communicatie. 

 

Regio Ambassadeurs 

Eind 2014 hebben alle Raden in de Regio Gooi en Vechtstreek besloten de Werkgroep Ambassadeurs 

in het leven te roepen. De opdracht was het begeleiden van het proces van de totstandkoming van 

de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). Alle partijen vonden het belangrijk dat de Raden meer 

aan de voorkant betrokken zouden worden bij de RSA om daarmee te zorgen dat de raden 

daadwerkelijk input konden leveren en het gevoel van “tekenen bij het kruisje” werd weggenomen. 

De Werkgroep heeft als doel het vormen van een periodiek klankbord (voor portefeuillehouders) van 

de regionale samenwerking en een signaleringsfunctie van en naar de Gemeenteraden. 

 

De inhoud van de opdracht aan de Regio Ambassadeurs: 

 Versterking van de communicatie vanuit de Regio naar de Gemeenteraden in kwantiteit en 
kwaliteit, zodat de Raden niet afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de Portefeuillehouder 
om  informatie te geven; 

 Behulpzaam voor de portefeuillehouders bij het informeren van hun Gemeenteraden, om een 
zoveel mogelijk gelijk niveau van informatie bij de Gemeenteraden van de samenwerkende 
gemeenten te borgen; 

 Hantering van een vaste en herkenbare procedure voor het betrekken van de Raadsleden bij de 
voorbereiding van beleidsbesluiten aan de voorkant van het proces aan de hand van een 
bestuursopdracht en het verzamelen van visies, aandachtspunten en lokale wensen om die bij de 
voorbereiding te betrekken. Bij besluitvorming een gezamenlijk ontwerpvoorstel aan de Colleges 
voor te leggen; 

 Doorgaan met de collectieve activiteiten voor Raadsleden, zoals de Regiopodia en realiseer een 
webforum voor de Raadsleden in de Regio met een “chatfunctie”. 

 

De Regio Ambassadeurs komen regelmatig bijeen (ca. 10 bijeenkomsten per jaar). 



Focusgroepen 

Om meer inhoud te geven aan de belangrijkste speerpunten uit de RSA en ook om de 

portefeuillehouders te ondersteunen in het uitvoeringsbeleid is medio 2016 het idee geboren 

Focusgroepen te starten, zeker ook om de horizontale verbinding tussen de Raden te verstevigen. De 

Regiopodia werden teveel als een verticaliteit beschouwd. Ook deze Focusgroepen zijn geen extra 

bestuurslaag o.d., maar meer als “denktanks” op te vatten. In lijn met het aantal bestaande 

Stuurgroepen werden op het Regiopodium in november 2016 eenzelfde aantal focuspunten 

benoemd. Voorlopig is gestart met een viertal, maar kan naar hartenlust door de Raadsleden zelf 

worden uitgebreid. 

 

I Duurzaamheid:   

Trekker: Theo Fambach    

Marjolein Hazebroek Huizen, Stan Poels Wijdemeren, Jan Kastje Hilversum, Rutger Rebel Huizen en 

Rik de Bruijn Huizen; 

 

II Recreatie/Toerisme:     

Trekkers: Désirée Niekus Laren en Gert Zagt Wijdemeren   

Reggie van Berkel Eemnes en Rik de Bruijn Huizen;  

 

III A1 A27/MIRT:   

Trekker: René Sweijen Gooise Meren   

Andries Schilt Eemnes, Rob Bruijntjes Blaricum, Koos de Haan Gooise Meren, Theo Fambach Gooise 

Meren, Wim van der Zwaan Laren en Rik de Bruijn Huizen; 

 

IV Economie:   

Trekker: Frans Hagens Eemnes   

Rene Kemperman Blaricum, Koos de Haan Gooise Meren, Marlene Potjer Gooise Meren, Mark 

Marshall Gooise Meren, Peter Calis Laren en Rik de Bruijn Huizen. 

 

Afspraak is dat de acties richting de afzonderlijke Raden liggen bij de Trekkers van deze 

Focusgroepen.  

 


