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Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

 De Raad van Gooise Meren koppelt instemming met de taak- en bevoegdhedenoverdracht 

zoals voorgesteld in de wijzing van de gemeenschappelijke regeling van de Regio Gooi en 

Vechtstreek niet langer aan het behoud van gewogen stemming in het Algemeen Bestuur 

(zoals beschreven in het artikel 11 van deze  gemeenschappelijke regeling, voor de wijziging).  

 De Raad van Gooise Meren stemt in met de wijziging van taken genoemd in artikel 5 lid 9, 10 

en 11 en de (uitvoerings)bevoegdheden in artikel 7 lid 5 en bericht hierover aan het Algemeen 

Bestuur van de Regio voor 1 januari 2018. 

 

2. Inleiding 

Op 13 april 2017 heeft het algemeen bestuur van de Regio het ontwerp tot wijziging van de 

gemeenschappelijk regeling vastgesteld en toegezonden aan de colleges en aan de gemeenteraden. In 

de begeleidende brief aan college en raad wordt beide organen verzocht het besluit voor uiterlijk 6 juli 

aan het algemeen bestuur kenbaar te maken.  

 

De voorgesteld wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen betreffen met name twee typen 

onderwerpen: de governance structuur (waaronder stemverhouding) en de uitbreiding van taken en 

bevoegdheden van de regio. Veranderingen op het vlak van governance vragen een 2/3 van de 

stemmen, terwijl uitbreiding van taken en bevoegdheden unanieme besluitvorming vraagt.  

 

Het college heeft de Raad voorgesteld om: 

1.  In te stemmen met het ontwerp tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en 

Vechtstreek 2018 die op 13 april is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio, met 

uitzondering van de voorstelde wijziging van artikel 11 inzake stemverdeling en quorum. Artikel 11 

(gewogen stemming) dient gehandhaafd te blijven. 

2. In te stemmen met de wijziging van taken artikel 5 lid 9, 10 en 11 en de (uitvoerings)bevoegdheden in 

artikel 7 lid 5. 

3. Het Algemeen Bestuur van de Regio uiterlijk 6 juli te juli te informeren over de besluiten 1 en 2. 

 

De Raad heeft het volgende amendement op het voorgestelde besluit unaniem onderschreven:  

 

De raad van Gooise Meren besluit:  

1. In te stemmen met de wijziging van taken artikel 5 lid 9, 10 en 11 en de (uitvoerings)bevoegdheden in 

artikel 7 lid 5 onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de stemverdeling en quorum ex artikel 11 (gewogen 

stemming) gehandhaafd blijft.  

2 het algemeen bestuur van de regio uiterlijk 6 juli te informeren over dit besluit.  
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Met dit besluit beoogt de Raad de wens om de gewogen besluitvorming te behouden kracht bij te 

zetten.  

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de regio heeft in een brief aan de Raad gereageerd op dit besluit. Het 

AB meldt dat meer dan 2/3 van de raden in de regio  heeft ingestemd met de nieuwe stemverhouding 

(van gewogen naar ‘one man one vote’) (alleen Gooise Meren was tegen). Het AB stelt dat de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling daarmee tot stand is gekomen. Het AB stelt vervolgens dat de 

koppeling aan uitvoeringsbevoegdheden de Regio en de Regiogemeenten (ook Gooise Meren) in 

problemen brengt. De Regio kan de taken op het vlak van bescherming en opvang niet uitvoeren, 

waardoor de continuïteit van zorg op dit vlak niet is gewaarborgd.  

 

Het AB van de Regio spreekt de hoop uit dat de Raad alsnog onvoorwaardelijk instemt met de 

voorgestelde herziening van de gemeenschappelijke regeling  ten aanzien van de overdracht van taken 

en bevoegdheden van de Regio.  

 

3. Beoogd effect 

 

Het ontkoppelen van het verlenen van toestemming voor de overdracht van taken aan de Regio van het 

besluiten over de stemverhouding in het algemeen bestuur van de Regio. De noodzakelijke en 

gewenste uitvoering van de over te dragen taken aan de regio wordt daarmee mogelijk. 

 

4. Argumenten 

 

De Raad van Gooise Meren heeft de instemming met de overdracht van taken afhankelijk gemaakt van 

een positief besluit over de stemverhouding in het algemeen bestuur van de Regio. Door deze 

koppeling beoogt de Raad van Gooise Meren druk te zetten op de besluitvorming rond de 

stemverhouding . Er is verder geen relatie tussen de overdracht van taken en de stemverhouding. 

Sterker: met de overdracht van taken aan de Regio heeft de Raad van Gooise Meren in beginsel reeds 

ingestemd door een positief besluit te nemen over het beleidsplan bescherming en opvang. De 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een formele handeling die nodig is om deze uitbreiding 

van taken mogelijk te maken. In de brief van het AB van de Regio (zie bijlage) worden de effecten 

beschreven. Deze komen er op neer dat erin de Regio Gooi en Vechtstreek niet voldaan zal worden aan 

de wettelijke verplichtingen rondom bescherming en opvang. De gemeenten in de regio zijn er niet op 

voorbereid en ook niet toegerust om die taken zelf uit te voeren.  

 

Toen Gooise Meren het besluit nam, was het in principe nog mogelijk dat meerdere gemeenten de kant 

van Gooise Meren zouden kiezen. Het college en de raad hebben feitelijk de strategie gevolgd dat een 

krachtig signaal naar de andere gemeenten deze zou kunnen overhalen tegen het ‘one man – one vote’ 

principe te stemmen. Dit heeft niet gewerkt. In de overige raden van de regiogemeenten is ingestemd 

met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijk regeling ten faveure van dit principe van ‘one 

man, one vote’.  Er is voor Gooise Meren niet direct een reden om de wijziging met betrekking tot de 

over te dragen taken alsnog aan te vechten.  

 

Zelfs wanneer het AB van de Regio zou besluiten om het besluit over de stemverhouding opnieuw aan 

de raden van de gemeenten in de regio voor te leggen (wat niet in de rede ligt), zal er over dit 

onderwerp niet een echte discussie gevoerd kunnen worden in de raden, zolang Gooise Meren een 

koppeling blijft leggen met de overdracht van taken.  
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Er is gezien, deze argumenten, geen andere keuze dan dat de Raad instemming met de overdracht van 

taken loskoppelt van de discussie over de stemverhouding. Omdat de Raad van Gooise Meren feitelijk 

geen bewaar heeft tegen de overdracht van taken rondom bescherming en opvang aan de Regio, is het 

advies dan ook om alsnog in te stemmen met de overdracht van taken, zoals beschreven in artikel 5 lid 

9, 10 en 11 en in artikel 7 lid 5 van het ontwerp tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio 

Gooi en Vechtstreek.  

 

De vragen die overblijft is of college en raad van Gooise Meren zich wil blijven inzetten voor de zaak 

waar het om gaat: het behoud van gewogen stemverhouding, oftewel het herzien van de keuze voor 

‘one man, one vote’ die de Raden hebben gemaakt.  

 

De Regio wijst erop dat door de ARHI procedure er een wijziging optreedt in het aantal en de omvang 

van gemeenten, waardoor de Gemeenschappelijke Regeling opnieuw aangepast zal moeten worden. 

Het onderwerp stemverhouding zal dan opnieuw kunnen worden geagendeerd met mogelijk een 

andere uitkomst.  

 

Een andere mogelijkheid die voor Gooise Meren open staat is de rechtsgeldigheid van het besluit van 

de raden (c.q. het besluit waarbij de wijziging voor instemming aan hen is voorgelegd) onder de 

aandacht te brengen van gedeputeerde staten en/of de minister.  Er is namelijk de mogelijkheid van 

schorsing en vernietiging (al dan niet via gedeputeerde staten) door de minister bij Koninklijk Besluit 

(artikelen 268 Gemeentewet en artikelen 36 en 37 Wgr. Dit is vanzelfsprekend een zware route, die de 

samenwerking op scherp stelt en waarvan de uitkomst ook niet van te voren vast staat. Schorsen en 

vernietigen is mogelijk wanneer een besluit in strijd is met het recht of het algemeen belang. Dit is 

wellicht het geval omdat het besluit van de regiogemeenten het in principe mogelijk maakt dat een 

minderheid van de in het regiobestuur vertegenwoordigde inwoners, het kan bepalen voor de 

meerderheid van de in het bestuur vertegenwoordigde inwoners.  

 

Het advies is om de eerste route te volgen, juist vanwege het verstorende effect dat tweede route heeft 

op de samenwerking (de andere gemeenten, inclusief een grote gemeente als Hilversum, hebben 

onderhavig bezwaar niet  of schatten dit anders in).  

 

5. Houd rekening met 

 

Het is van belang dat Gooise Meren het gevraagde besluit voor 1 januari 2018 neemt (zie verder onder 

8).  Het advies is om dit besluit direct voor de besluitvormende raad te agenderen. Er is feitelijk weinig 

discussieruimte en hierdoor kan het besluit sneller genomen worden.  

 

6. Middelen 

 

Nvt 

 

7. Communicatie 

 

Zie onder 8.  

 

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 
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De gewijzigde Gemeenschappelijk Regeling  gaat op 21 maart 2018 in. De gemeente Gooise Meren is 

verantwoordelijk voor de publicatie van de gewijzigde regeling in de staatscourant (de gemeente/plaats 

waar de GR krachtens haar regeling officieel is gevestigd is namelijk met deze taak belast). Deze moet 

gepubliceerd zijn voor het ingaan van de regeling. Daarnaast geldt dat de voorbereidingen voor de 

uitvoering van taken op het gebied van bescherming en opvang  doorgaan moeten vinden. Daarom is 

het opportuun voor Gooise Meren om het gevraagde besluit voor 1 januari 2018 te nemen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Drs H. M. W. ter Heegde   
      Burgemeester 

 

 

 

Bijlage: brief AB Regio Gooi en Vechtstreek aan de Raad van Gooise Meren   
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De Raad Gooise Meren 
 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer,  

 
 
Besluit 

 De Raad van Gooise Meren koppelt instemming met de taak- en bevoegdhedenoverdracht 

zoals voorgesteld in de wijzing van de gemeenschappelijke regeling van de Regio Gooi en 

Vechtstreek niet langer aan het behoud van gewogen stemming in het Algemeen Bestuur 

(zoals beschreven in het artikel 11 van deze  gemeenschappelijke regeling, voor de wijziging).  

 De Raad van Gooise Meren stemt in met de wijziging van taken genoemd in artikel 5 lid 9, 10 

en 11 en de (uitvoerings)bevoegdheden in artikel 7 lid 5 en bericht hierover aan het Algemeen 

Bestuur van de Regio voor 1 januari 2018. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

H. ter Heegde  

 


