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Voorstel
1. Kennis te nemen van de voorstellen vanuit de regionale werkgroep met raadsleden tot verbetering
van de besluitvorming met de gemeenteraden rond de RSA opgaven overeenkomstig het advies
nr. 20.0003241
2. genoemde adviezen te onderschrijven inclusief de door de griffiers aangedragen toevoeging
3. Commitment te vragen aan alle betrokken gremia om hier uitvoering aan te geven.
Kernboodschap
Betrek gemeenteraden eerder bij besluitvorming en hanteer een transparant en eenduidig
besluitvormingsproces rond de RSA opgaven.
Aanleiding
De gemeenteraden in de Gooi en Vechtstreek hebben in de periode 2018 – 2019 de Regionale
Samenwerkingsagenda (RSA) vastgesteld. Deze RSA bevat het geheel aan regionale opgaven (het
‘wat’). De regionale portefeuillehoudersoverleggen zijn aan zet om in onderlinge afstemming en in
regionale samenwerking uitwerking te geven aan deze opgaven. Er leeft breed in de regio het gevoel
dat de besluitvorming en de inhoudelijke betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Regio beter kan.
In november 2019 is een gespreksronde met gemeenteraden uitgevoerd waaruit de aanbeveling kwam
om eerst ‘het bestaande’ beter te benutten met ruimte voor innovatie. Tijdens de werkconferentie op 6
maart zijn bestaande vormen met mogelijkheid tot doorontwikkeling voorgelegd. Ook de recente
ervaring met gelijktijdige raadsvergaderingen, Laren, Gooise Meren en Hilversum bij Crailo, werd
meegenomen. De bijeenkomst is op 6 maart afgesloten met de afspraak om met enkele
gemeenteraadsleden het gesprek verder te verdiepen en te komen tot enkele concrete voorstellen voor
bespreking tijdens een volgende werkconferentie op 2 juli. De werkconferentie is niet uitvoerbaar
gebleken door de coronamaatregelen. Om die reden is door de voorzitter van de werkgroep, Bgm.
Nanning Mol, aangeboden om kort na het zomerreces een toelichting te geven op de bevindingen en
voorstellen van de werkgroep met raadsleden.
Doel
De (informatie)positie van de gemeenteraden op niveau brengen met een afgewogen proces van
besluitvorming gemeenteraden en Regio leidend tot een democratischer en slagvaardiger
samenwerking.
Argumenten
De processen en procedures van de Regio komen tot nu toe ongestructureerd en rommelig over.
Het ontbreken van informatiesymmetrie (regionaal) kan afbreuk doen aan het vertrouwen als
gemeenteraad toereikend geïnformeerd te zijn.
Gemeenteraden worden onvoldoende in positie gebracht en ervaren regelmatig achter de feiten aan te
lopen.
Om regionaal afgestemd met gemeenteraden te komen tot besluiten over een gezamenlijk onderwerp,
moet vooraf veel beter zijn nagedacht over de synchronisatie van de behandeling door de
verschillende gemeenteraden.
Kanttekeningen
Er is deze zittingsperiode nog beperkte tijd om de RSA opgaven in de raadsbehandelingen synchroon
te schakelen. Dit vraagt om een directe start van de afstemming in september 2020.
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Voorwaardelijk is een directe en nauwe afstemming tussen de griffiers en de programmamanagers
van de Regio over de behandelschema’s en de te doorlopen besluitvormingsprocedures richting
raadsbesluiten en het commitment van alle gremia die bij de voorbereiding hiervan betrokken zijn.
Financiën
Geen
Uitvoering
Aanlevering in nauwe afstemming tussen het programmamanagement van de Regio en de griffiers de
ontwerp-raadsplanning 2020 – 2021 voor de uitwerking en behandeling van de RSA opgaven.
Bijlage(n)
Bijlage 1 Ontwerpadvies met voorstellen van de werkgroep met raadsleden nr. 20.0003241
Bijlage 2 Opbrengst gesprekken met de werkgroep op 9 en 22 juni 2020 nr. 20.0003220
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