Aan: Raadsleden Gooi en Vecht
Van: D66 Hilversum (Jaarsma)
Betreft: RSA, onderdeel democratisch legitimatie
Geachte collega’s,
De totstandkoming van de RSA is een experiment op zich. Al doende, bepalen we de manier waarop
we tot samenwerken. Dat is spannend, maar niet iets wat we erg lang gaan volhouden. De Hilversum
fracties hebben met belangstelling kennisgenomen van de diverse wijzigingsvoorstellen op de RSA.
We zien uit naar een goed gesprek daarover, aanstaande vrijdag ‘op’ het Regiopodium.
Het punt van de versterking van de democratische legitimatie weegt zwaar in Hilversum. Dat heeft
niets met ‘macht voor Hilversum’ te maken, wel alles met serieuze betrokkenheid van de
gemeenteraden en het met elkaar vorm en inhoud geven aan het regionale perspectief. Dat moeten
we op een praktische manier doen, veel meer willen we niet vergaderen.
Wij constateren dat de met de RSA 2019 gegeven richting helder is en ook, dat op menig punt
uitwerking, aanscherping en (niet vrijblijvende) afstemming nodig is. Wij vertrouwen er op dat we in
de komende maanden en jaren met elkaar (Raden t.b.v. het Regionaal beleid en uitvoering) in
gesprek gaan over die uitwerking. Hiermee is ook gezegd, dat wij het nodig vinden om vast te leggen,
hoe we er voor zorgen dat we beter en gerichter met elkaar dat gesprek gaan voeren. De inhoud van
deze RSA en ook de ontwikkeling van de Regio GV in de breedte, maken dat het dringend nodig is als
Raden het regionale perspectief samen inhoud te geven, en onze dagelijks bestuurders te sturen en
kunnen volgen.
Hierbij leggen wij een (t.o.v. het eerdere amendement) verkorte en minder specifieke versie aan u
voor op de onderdelen democratische legitimatie en bestuur. We spreken zo wel af wat we gaan
doen, maar laten ruimte om er in de komende maanden verder uitwerking aan te geven. Wij hopen
dat we hiermee een gezamenlijke stap naar een betere samenwerking kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Hein Jaarsma, D66 Hilversum.

Het amendement hierna heeft de instemming van alle Hilversumse fracties.

Wijzigingsvoorstel op tekst RSA2019-2022, verkorte versie
P 23, 24 Hoofdstuk: Randvoorwaarden, paragraven Legitimatie en Bestuur
Integrale tekst gewijzigd t.o.v. oude tekst.
Legitimatie
De Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten. Gezamenlijke
uitvoering van taken staat daarbij van oudsher voorop. De Regio is de afgelopen jaren ook op andere
onderwerpen gaan samenwerken, zoals bij zorg, energietransitie, bereikbaarheid, woningbouw,
landschap en werkgelegenheid. Deze RSA is daar een uitdrukking van. Om deze samenwerking
krachtig en democratisch te maken, is het nodig dat de Raden regionaal gaan samenwerken. Om bij
de regionale keuzen, besluiten en uitvoering, hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en
controlerende rol en taak waar te kunnen maken.
Gericht verbeteren
Kaderstelling, betrokkenheid op hoofdlijnen bij de uitvoering, verantwoording over die uitvoering en
controle zijn op regionaal niveau nog slecht ontwikkeld. In formele zin zijn de Raden van de
deelnemende gemeente verantwoordelijk en betrokken, in de praktijk is er een ‘gat’ tussen dat wat
de Regio doet en de verantwoordelijkheid die de Raden dragen. Dit gat bestaat uit ontbrekende
informatie, gebrekkige mogelijkheden dagelijkse bestuurders ter verantwoording te roepen over hun
regionale rol, geen (geïnstitutionaliseerde) mogelijkheid een gezamenlijke afweging te maken,
prestaties verantwoord te krijgen of te controleren, laat staan bestuurlijke opdrachten te geven.
We gaan op korte termijn dit gat verkleinen, door 1. Het opzetten van een regionale griffie 2. Het
instellen van commissies van advies voor alle taken (ongeacht ‘de fase’ waarin die zitten) die onder
de verantwoordelijkheid van de Regio vallen of door de Regio worden uitgevoerd en 3. De
onderwerpen uit deze RSA uit te werken in uitvoeringsprogramma’s, waarmee het beleids- en
uitvoeringsproces gestuurd en gecontroleerd kan worden. Deze 3 punten werkt een werkgroep van
raadsleden de komende maanden uit, zodat dit per 1 januari 2020 van start kan gaan.
De hiervoor beschreven drie maatregelen laten de formele positie van de Raden ongemoeid. De
belangrijkste besluiten moeten nog steeds door alle Raden apart genomen worden. We gaan deze
periode verder vooruit kijken naar het Regiobestuur van de toekomst. 4. We experimenteren
(minimaal 1) keer met besluitvorming door Raadsleden op een regiocongres over inhoudelijke
onderwerpen, zoals (onderdelen van) het ROVI. 5. We zorgen er voor dat bestuurders die ons
vertegenwoordigen buiten de regio (RSA, provincie, andere bestuurlijke fora) duidelijker opdrachten
meekrijgen, met een goed mandaat van de gemeenten. 6. Tenslotte praten we door over het bestuur
van de Regio, de manieren waarop we de democratische legitimatie van het handelen van de Regio
verder kunnen verbeteren en de slagkracht van de Regio verder kunnen vergroten. We streven
hierbij naar een goede balans tussen regionale slagkracht en overdracht van bevoegdheden daartoe,
en lokale zeggenschap over en voor onze gemeenschappen.
Bestuur
De regionale samenwerkingsagenda is naast een strategische agenda, ook een uitvoeringsagenda.
Met bovenstaande maatregelen en voorstellen wijzigt de bestuurlijke samenwerking ten opzichte
van de vorige regionale samenwerkingsagenda. Het belangrijkste verschil: er komt direct contact
tussen portefeuillehouders (wethouders in hun regionale rol) en regionaal samenwerkende
raadsleden. In schema:
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