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Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
7 mei 2019
1425966
Openbaar
De heer mr. A.H.J.J. Luijten, wethouder
RSA

1.

Kennisnemen van
De regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 en de aandachtspunten van het college.

2.

Inleiding
De regionale samenwerkingsagenda omvat de onderwerpen op het vlak van het fysiek en sociaal
domein waarop de gemeenten in de regio De Regio Gooi en Vechtstreek willen samenwerken.
Voor de RSA 2019 – 2022 is een zienswijze procedure doorlopen die uiteindelijk heeft geleid tot de
regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022. Het is de bedoeling dat de gemeenteraden de
agenda uiterlijk 12 juli 2019 vaststellen.
De Raden worden in de gelegenheid gesteld om amendementen op de samenwerkingsagenda in te
dienen. Dit kan tot uiterlijk 13 mei 2019 bij het regiobestuur. Deze amendementen kunnen op het
Regiopodium van dezelfde 13 mei gepresenteerd worden.
Met deze mededeling geeft het college van Gooise Meren haar perspectief op de
samenwerkingsagenda. In de bijlagen bij deze mededeling vindt u de aanbiedingsbrief, het
concept raadsvoorstel vanuit de Regio en de RSA 2019 - 2022.

3.

Kernboodschap
Het college kan zich vinden in de keuze van de speerpunten 2019 – 2022 en de focus die hierbinnen
is aangebracht. Deze speerpunten weerspiegelen de opgaven die een regionale aanpak vragen. De
speerpunten voldoen hiermee aan de kenmerken van een regionaal speerpunt zoals Gooise Meren
deze heeft benoemd in de zienswijze RSA: Een regionaal speerpunt is wat ons betreft een urgente
maatschappelijke opgave waarvoor regionale samenwerking nadrukkelijk meerwaarde heeft en
waarvan nog niet duidelijk is uitgekristalliseerd wat de beste manier is om deze opgaven te
adresseren.
Het college is ongelukkig met de koppeling die is aangebracht tussen de RSA en het
democratiseren van de samenwerking annex het versterken van slagkracht (‘governance’) onder de
noemen ‘experiment’. De democratiseringsopgave en versterkingsopgave vraagt om
experimenten met nieuwe vormen, aldus de Regio. In de RSA 2019 – 2022 en in het raadsvoorstel
staat dat concrete voorstellen vanuit de Regio worden uitgewerkt. Met name worden genoemd:
regiocongres inrichten als partijcongres; adviescommissies met raadsleden instellen; rechtstreekse
communicatie vanuit de Regio naar raden; werken met projectwethouders voor de RSA projecten.
In de zienswijze RSA die Gooise Meren heeft opgesteld, zijn nadrukkelijk louter inhoudelijk
speerpunten benoemd en is bewust afgezien van opmerkingen over de organisatie van de
samenwerking. Hiermee is niet gezegd dat hier geen opgave ligt, maar wel dat wij ons met de
vaststellen van de RSA niet willen committeren aan een specifieke invulling daarvan. Het is ons
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inziens ook geenszins nodig deze verbinding te leggen. Het college zal daarom in het raadsvoorstel
RSA voorstellen niet in te stemmen met de passages die betrekking hebben op nieuwe vormen van
samenwerking. Het college start overigens ook zelf een proces met de Raad van Gooise Meren dat
moet uitmonden in een standpunt over de relatie tot verbonden partijen. Daar zouden andere
inzichten uit kunnen ontstaan dan die vervat zitten in de voorstellen van de Regio
4. Consequenties
Een consequentie van het niet koppelen van de inhoud van de RSA aan de vormgeving van de
samenwerking (‘governance’) is dat de vaststelling door het regiobestuur van de RSA 2019 – 2022
op moeilijkheden kan stuiten. We verwachten niet dat het geschetste voorbehoud vaststelling van
de speerpunten en de voorgestelde uitwerking daarvan in de weg zal staan.
5.

Communicatie en participatie
Tot en met 13 mei kunnen raadsleden amendementen op de RSA indienen bij het regiobestuur. De
amendementen worden vervolgens betrokken bij de behandeling van de RSA in de diverse
gemeenteraden.

6. Vervolg
De regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 wordt geagendeerd voor het gesprek op 29 mei
en staat op 3 juli ter vaststelling op de raadsagenda.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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