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300612
Alexander Luijten
Zienswijze startnotitie Regionale
samenwerkingsagenda 2023 – 2026

Aan de raad,
1. Beslispunten
1.
2.

3.
4.

De raad van Gooise Meren onderschrijft het omschreven doel van de
Regionale samenwerkingsagenda 2023 - 2026;
De raad van Gooise Meren kan zich vinden in het voorgestelde
proces, de planning en de procedureafspraken van de Regionale
samenwerkingsagenda;
De raad van Gooise Meren onderschrijft de beschreven Regionale
opgaven in de startnotitie;
De raad van Gooise meren wil met andere gemeenteraden in gesprek
over het thema landschap.

2. Maatschappelijk effect
De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) beoogt bij te dragen aan het
realiseren van de (regionale) opgaven op het sociaal en het fysiek domein van
de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek.
3. Inleiding
Aan het begin van iedere raadsperiode wordt de Regionale
Samenwerkingsagenda opgesteld door het algemeen bestuur van het
samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek. Deze agenda heeft als doel
dat de deelnemende raden in de regio Gooi en Vechtststreek de speerpunten
van samenwerking voor de komende 4 jaar vastleggen en hierop kunnen sturen.
De afgelopen raadsperiode hebben de raden door eigen moties en
amendementen aan te nemen zich feitelijk achter deels onderscheiden agenda’s
geschaard. Dit heeft het proces van samenwerking moeilijker gemaakt. De
raden hebben ook bij de nieuwe RSA de mogelijkheid om het definitieve voorstel
te amenderen of een motie in te dienen. Het streven vanuit het algemeen
bestuur van de regio is evenwel dat raden een eensluidende RSA vaststellen.
Hiertoe heeft het algemeen bestuur op advies van de regionale raadswerkgroep
‘ Verbetering Governance Regio’. een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het
algemeen bestuur zal onder meer zorgen dat moties en amendementen worden
gedeeld en spoort raden aan hiervoor draagvlak te zoeken bij de andere raden.
Het werken met een startnotitie is ook onderdeel van de aanbevelingen.
De raden stellen uiteindelijk de RSA vast en worden in de startfase gevraagd
zich middels een zienswijze uit te spreken over a. doel en reikwijdte van de
samenwerkingsagenda; b. het proces, de planning en de procedureafspraken;
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en c. de regionale opgaven; tenslotte worden de raden gevraagd d. over welke
regionale opgaven zij in gesprek willen gaan met andere gemeenteraden.
4. Concreet gevolg van het besluit
De zienswijze van de raden in de regio Gooi en Vechtstreek wordt door het
bestuur van de Regio gebruikt om een definitief ontwerp van de Regionale
samenwerkingsagenda op te stellen. Mocht uit de zienswijze al blijken dat
raden verschillende wensen en verwachtingen hebben ten aan zien van de
inhoud van de samenwerkingsagenda, dan zal het algemeen bestuur van de
regio kunnen besluiten om een extra stap in te bouwen alvorens aan de raden
een definitief ontwerp van de samenwerkingsagenda wordt voorgelegd. De RSA
wordt, zoals al aangegeven, uiteindelijk in de verschillende gemeenteraden
vastgesteld.
5. Argumenten en onderbouwing.
1. De Regionale samenwerkingsagenda is een instrument van de
gemeenteraden in de regio, die zich door het vaststellen van deze agenda
uitspreken over de onderwerpen (speerpunten) waarop zij de komende
raadsperiode nader willen samenwerken. Het gaat daarbij zowel om
beleidsvoorbereiding als belangenbehartiging, waarbij de gemeenten hun
bevoegdheden behouden. Visie en verordeningen die uit de samenwerking
voortvloeien worden dan ook lokaal vastgesteld. Met deze inkadering blijven
raden aan het stuur en kan tegelijkertijd door samenwerking meerwaarde
worden gerealiseerd.
2. De raden kunnen hun visie geven op de startnotitie en stellen uiteindelijk de
RSA vast. Daarmee kunnen de raden invulling geven aan hun kaderstellende
rol. Vanuit het algemeen bestuur van de zijn uitgangspunten verwoord die
tot doel hebben het komen tot een gezamenlijke agenda te bevorderen.
Deze uitgangspunten bevorderen het delen van informatie en het voeren
van de dialoog tussen de raden en tasten de kaderstellende rol van raden
niet aan. Aan de raden wordt gevraagd in goed onderling overleg te komen
tot een eensluidende passende regionale agenda.
3. De opgaven van de gemeenten voor de komende vier jaar zijn in kaart
gebracht in samenspraak met de leden van de diverse
portefeuillehoudersoverleggen in de Regio en hun adviseurs. Het gaat
daarbij om bouwen en wonen, economie en innovatie, gezondheid en
ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid, ruimte en
mobiliteit, en werk en participatie. De geschetste opgaven geven een goed
onderbouwd beeld van de maatschappelijke taken waar gemeenten in onze
regio mee te maken hebben en krijgen.
4. Aan de raden wordt gevraagd in de zienswijze aan te geven over welke
regionale opgaven zij het gesprek met andere raden willen voeren en
standpunten willen uitwisselen. Wij stellen u voor aandacht te vragen voor
het thema landschap. Landschap vatten we hierbij op als als het
buitengebied inclusief het agrarisch gebied. Landschap zal de komende 4
jaar sterk in de belangstelling staan en vraagt zowel om een integrale blik
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als scherpe keuzes. De diverse opgaven in het fysieke en sociale domein
hangen voor een belangrijk deel samen met landschap: wonen, energie,
mobiliteit, recreatie, gezondheid, versterken natuur, tegengaan
stikstofdepositie etc. Daarbij geldt dat rijk en provincie een belangrijke rol
spelen middels nationale en provinciale programma landelijk gebied. Het is
belangrijk dat gemeenten ten aanzien van landschap goed samenwerken en
het samen sterk staan om de duurzame keuzes over de invulling en de
kwaliteit van het landschap te bevorderen.
6. Houd rekening met en onderbouwing
Als de ingediende zienswijzen hier aanleiding toe geven, kan het algemeen
bestuur besluiten een extra stap aan het proces toe te voegen. De vaststelling
van de RSA zal dan na de zomer van 2023 plaatsvinden.
7. Duurzaamheid
De RSA is een manier om een duurzame samenwerking tussen gemeenten te
realiseren. Dit draagt bij aan duurzame resultaten op gebied van natuur, milieu
en landschap.
8. Financiële onderbouwing
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
9. Communicatie en participatie
De raad is via een Regiocongres op de hoogte gebracht van het proces RSA en
de opgaven die met de RSA geadresseerd kan worden. Middels een zienswijze
kunnen de raden aangeven wat zij vinden van het proces om te komen tot een
RSA, of zij zich herkennen in de opgaven en, door aan te geven over welke
opgaven zij het gesprek willen voeren, c.q. wat voor de raad prioriteit heeft.
10.Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Aan de Raden wordt gevraagd voor 19 december een zienswijze te geven. Het
Algemeen Bestuur bespreekt de zienswijze eind januari of begin februari 2023
en zal in maart 2023 het definitief ontwerp RSA vaststellen, dat vervolgens aan
gemeenteraden ter vaststelling wordt voorgelegd. Raden hebben dan tot medio
juni 2023 om de definitieve RSA lokaal vast te stellen.
Algemeen Bestuurslid Nanning Mol is trekker van de Regionale
Samenwerkingsagenda en is op 7 december in de gelegenheid om de politieke
avond Gooise Meren bij te wonen en namens het bestuur van de Regio antwoord
te geven op vragen. De vaststelling van de zienswijze zal dan op 21 december
kunnen plaatsvinden. Omdat het AB eind januari of begin februari besluit over
de zienswijze, kan de Raad desgewenst ook voor een besluitvormingsproces
kiezen van drie rondes en het besluit over de zienswijze in januari nemen.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel Zienswijze startnotitie Regionals samenwekingsagenda 2023 –
2026 ‘’ met zaaknummer 300612 van het college van burgemeester en
wethouders,

Besluit
1.
2.

3.
4.

De raad van Gooise Meren kan zich vinden in het omschreven doel
van de Regionale samenwerkingsagenda 2023 - 2026;
De raad van Gooise Meren kan zich vinden in het voorgestelde
proces, de planning en de procedureafspraken van de Regionale
samenwerkingsagenda;
De raad van Gooise Meren onderschrijft de beschreven Regionale
opgaven in de startnotitie;
De raad van Gooise meren wil met andere gemeenteraden in gesprek
over het thema landschap.

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

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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