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Embargo t/m  
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Toelichting besluit 
   
   

Advies Instemmen met achterliggende adviezen ter inbrenging in het 
algemeen bestuur van de regio GV in zijn vergadering van 14 
april a.s. 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op 14 april vergadert het algemeen en dagelijks bestuur van de 
regio Gooi en Vechtstreek. 

   
   

Kaders Geen specifieke kaders 

   
   

Doel/beoogd effect  



   
   

Argumenten De agenda en  bijbehorende voorstellen treft u aan in de bijlagen; 
de agenda bevat de volgende punten waarover uw college thans 
wordt geadviseerd: 
 
1. voorstel benoeming nieuwe regiovoorzitter: dit regelt de 
opvolging van de voormalige voorzitter, de heer Broertjes. 
ADVIES: AKOORD. 
 
4. vaststellen verslag vorige vergadering: geen bijzonderheden. 
De toen gevoerde discussie over MRA werkafspraken komt aan 
bod bij agendapunt 6. 
ADVIES: AKKOORD. 
 
6.  werkafspraken MRA: er ligt een voorstel ter vastlegging van 
de werkafspraken binnen de regio als het gaat om de input  en 
besluitvorming ten behoeve van de samenwerking binnen de 
MRA. dat betreft o.a. ook de ambtelijke capaciteit die door de 
regio / gemeenten moet worden geleverd verbonden aan de 
algemene advisering c.q. in relatie tot de bestuurlijke 
trekkerschappen binnen MRA-verband. posities/bemensing volgt 
nadat het nieuwe AB is geinstalleerd en de portefeuilleverdeling 
van AB en DB-leden heeft plaatsgevonden.  
 
ADVIES: op hoofdlijnen akkoord, mits de wijze waarop en de 
specifieke inhoud der verankering in de GR nog separaat ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. 
 
Toelichting: het voorstel om deze werkafspraken te verankeren in 
de gemeenschappelijke regeling (GR) gaat wellicht wel wat ver. 
Bovendien kan de huidige tekst op onderdelen ook voor 
verwarring/onduidelijkheid zorgen; zo staat als werkafspraak 4 bij 
onderdeel 5 ( afvaardiging in het MRA-bestuur) het volgende 
geformuleerd: 
"De MRA bestuurder wordt gefaciliteerd vanuit de MRA directie 
maar ook ambtelijk vanuit de Regio door desgewenst een 
annotatie voor te bereiden en door signalen mee te geven. De 
annotatie vanuit de Regio voor de bestuursvergaderingen wordt 
geschreven vanuit het MRA belang en niet vanuit het 
deelregionaal belang en wordt gedeeld met het AB."  
Met name de laatste zin (cursief)  roept de vraag op waarom het 
deelregionaal belang niet of minder doorklinkt in de annotatie. 
 
8. benoemen eerste en tweede plaatsvervangende directeur 
publieke gezondheid: dit is een bevoegdheid van het algemeen 
bestuur. 
ADVIES:AKKOORD. 
 
De overige agendapunten behoeven geen standpunt van uw 
college voor behandeling in het AB. De financiële stukken 
worden eest door het DB behandeld en het AB zal daarna de 
stukken vrijgeven voor de zienswijze procedure van de raden. 
 
 
 
  



   
   

Kanttekeningen  

   
   

Alternatieven  

   
   

Financiën  

   
   

Participatie  

   
   

Communicatie  

   
   

Uitvoering en evaluatie  

   
   

Geheimhouding De financiele stukken zijn in dit stadium nog niet openbaar en 
betreffen in eerste instantie behandeling door het DB.  

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen  


