Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2341374
Alexander Luijten
Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en
Vechtstreek

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. In te stemmen met de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en
Vechtstreek;
2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken het bestuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek te informeren over onderhavig besluit.
2. Inleiding
Op 8 oktober jl. heeft de Regio Gooi en Vechtstreek (verder: Regio) gevraagd aan de deelnemende
gemeenten om in te stemmen met de geactualiseerde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling
(verder: GR of Regeling). De actualisering van de GR is onderdeel van de tweejaarlijkse aanpassing
van de Regeling.
De GR is een gemengde regeling, waarin zowel bevoegdheden van de raad als van het college zijn
ondergebracht. Om deze reden moeten zowel raad als college instemmen met een wijziging. Het
college heeft op 30 november 2021 ingestemd.
In de aanbiedingsbrief schrijft de Regio ook over de Commissie Mol van de Werkgroep Governance
Regio. Het advies van deze commissie heeft nog niet geleid tot een definitief standpunt over de
rolverduidelijking tussen het algemeen bestuur en de portefeuillehouderoverleggen. Hierover zijn
dus geen wijzigingen opgenomen.
3. Beoogd effect
Met deze actualisatie wordt de GR in overeenstemming gebracht met de nieuwe situatie zonder
deelname van de gemeente Weesp, wordt nieuwe wetgeving verwerkt en worden technische
wijzigingen aangebracht ter verduidelijking en aanscherping.
4. Argumenten en onderbouwing
Over de voorgenomen actualisatie heeft besluitvorming plaatsgevonden door het Algemeen
Bestuur van de Regio op 7 oktober jl. In de bij de aanbiedingsbrief gevoegde was-wordt-lijst is
opgenomen wat de wijzigingen zijn. Verder heeft de Regio een toelichting gestuurd. Bijgaand is de
aanbiedingsbrief van de Regio met bijlagen opgenomen.
De wijzigingen betreffen het volgende:
1. technische wijzigingen als gevolg van het uittreden van de gemeente Weesp;
2. een verduidelijking van de collegebevoegdheid ten aanzien van wijzigingen van de Regeling;
3. het verduidelijken van de procedure voor het vaststellen van de Regionale Samenwerking
Agenda;
4. het opnemen van termijnen voor actualisatie en evaluatie van de GR;
5. een aanpassing als gevolg van de invoering van de Wet Elektronische Publicaties met ingang
van 1 juli jl.
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5. Houd rekening met en onderbouwing
Artikel 41 van de vigerende GR is van toepassing. Er hoeft geen unanieme besluitvorming door de
deelnemende gemeenten plaats te vinden. Als tweederde van de deelnemende gemeenten
instemt met de geactualiseerde regeling is de wijziging besloten.
6. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
7. Financiële onderbouwing
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan onderhavig besluit.
8. Communicatie en participatie
Niet van toepassing.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Nadat (tenminste tweederde van) de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de
geactualiseerde GR maakt de gemeente Gooise Meren op de wettelijke voorgeschreven wijze de
nieuwe regeling bekend namens de Regio. De geactualiseerde GR treedt in werking na
bekendmaking.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief Regio Gooi en Vechtstreek met 4 bijlagen
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek’ met
zaaknummer 2341374 van het college van burgemeester en wethouders,
Gelet op artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 41 van de vigerende
Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek,

Besluit
1.
2.

In te stemmen met de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken het bestuur van de Regio Gooi en
Vechtstreek te informeren over onderhavig besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op <datum>

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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