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Zaaknummer / 
Documentnummer Z.264946 / D.1468714 

Datum document  

Onderwerp vergadering algemeen bestuur regio GV 23-2-23 

Opsteller Zuiden, Rudi van 

Afdeling team Bestuurlijke en algemeen juridische zaken 

Portefeuillehouder G. Rebel 

Vergadering van -Niet van toepassing 

Vertrouwelijkheid Openbaar 

Geheimhouding Nee 

Embargo t/m  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Datum besluit 21 februari 2023 

 
 

Toelichting besluit 
   
   

Advies Instemmen met achterliggende advisering over de agendapunten van de 
eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur van de regio GV 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op 23 februari a.s. vindt weer een vergadering plaats van het algemeen 
bestuur van de regio. Conform de bestendige praktijk wordt u geadviseerd 
ten aanzien van de relevante agendapunten en de door uw college in te 
brengen standpunten ter zake in de AB-vergadering. 

   
   

Kaders  

   
   



Doel/beoogd effect  

   
   

Argumenten Voor wat betreft de besluitvorming door het AB (de agenda en stukken treft 
u aan in de bijlagen) wordt u het volgende geadviseerd: 
- agendapunten 1-4: geen opmerkingen. 
- agendapunt 5: regionale samenwerkingsagenda (RSA):  
Nadat de gemeenteraden hun zienswijzen hebben ingediend, ligt nu de 
opbrengst daarvan voor, inclusief een nota van beantwoording en een 
voorstel voor de verdere gang van zaken. In dat kader wordt ook een 
regiopodium gepland op 13 maart waar de raden met elkaar in gesprek 
kunnen over de gewenste nadere afstemming en prioriteiten, waarna het 
AB  medio april de definitieve RSA wil vaststellen en voor vaststelling aan 
de raden aanbieden. Ter voorbereiding daarvan (vaststelling door raden) 
wordt dan ook medio mei nog een regiopodium georganiseerd als een extra 
onderlinge "consultatie-/afstemmingsmogelijkheid" t.b.v. de raden. 
Advies: instemmen met de voorstellen 1-3 uit de oplegger, waarbij wel 
bedacht moet worden dat regiopodia natuurlijk geen formele afstemming 
kunnen inhouden/opleveren; het gaat dan meer om elkaars opvattingen te 
kunnen vernemen en daarmee bij de besluitvorming in de raden al dan niet 
rekening te kunnen houden voor wat betreft de RSA. Uniforme vaststelling 
van de RSA is zeker gewenst, maar ook met dit proces (met 2 maal een 
regiopodium) geen garantie.   
 
- agendapunt 6 Startnotitie actualisering gemeenschappelijke regeling 
(GR):   
De startnotie schetst aanleiding, proces en inhoud van de voorgenomen 
wijzigingen van de GR.  Thans ligt een concreet voorstel voor over het al 
dan niet opnemen van onderdelen die het gevolg zijn van de wijziging van 
de WGR (inwerking getreden juli 2022), te weten: 
a. het opnemen van een zienswijzemogelijkheid voor gemeenteraden ten 
aanzien van bepaalde besluiten van het regiobestuur; 
b. het opnemen van een bepaling over participatie voor 
ingezetenen/belanghebbenden; 
c. het nog niet opnemen van een bepaling over instelling/werkwijze van een 
gemeenschappelijke adviescommissie.  
Daarnaast wordt het verwerken van "technische aanpassingen" in het kader 
van regulier periodiek onderhoud van de GR, opgenomen in bijlage 3 van 
de notitie, voorgesteld. 
Beoordeling voorstellen:  
Uiteraard is dit aan de raden straks en zal dat ook voor ons in een 
raadsvoorstel, gericht op vaststelling van de zienswijze ter zake, nader 
moeten worden uitgewerkt. Dit advies beperkt zich dus met name tot de 
vraag of de startnotitie nu zo door het AB kan worden vastgesteld. In dat 
kader passen de volgende kanttekeningen: 
ad a zienswijzemogelijkheid raden t.a.v. bepaalde regiobesluiten: op zich 
goed dat dit wordt voorgesteld, maar de uitwerking/invulling hiervan zou wat 
ons betreft iets ruimer mogen. De voorgestelde zienswijzemogelijkheid 
beperkt zich tot 3 typen besluiten van het algemeen bestuur van de regio. 
Die 3 genoemde besluittypen zijn prima, maar er kan ook aanleiding zijn om 
bepaalde voorgenomen besluiten van het DB aan een zienswijze te 
onderwerpen. Dat moet zich uiteraard niet richten op reguliere DB-besluiten 
in het kader van zijn beheers- en bedrijfsvoeringstaken, maar denkbaar is 
dat sommige (tot de bevoegdheid van het DB behorende) besluiten over het 
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, grote gevolgen zouden 
hebben voor de regio-(gemeenten).  Denk aan bijvoorbeeld  beëindiging 



van de huisvesting van de regio in Bussum en verplaatsing daarvan naar 
een andere locatie met forse effecten. Dit soort DB-besluiten met forse 
effecten lenen zich o.i. ook voor een zienswijzemogelijkheid. Daarnaast 
biedt de WGR de mogelijkheid dat het AB taken en bevoegdheden aan het 
DB delegeert, waarna het AB er dus niet meer over gaat. Ook hiervoor 
(zowel de delegatie als zodanig, als daarna de uitoefening door het DB van 
gedelegeerde bevoegdheden met ingrijpende gevolgen) zou een 
zienswijzemogelijkheid wellicht aangewezen kunnen zijn. Inkadering 
hiervan door het algemeen bestuur zelf (welk soort DB-besluiten, welk soort 
delegaties van AB aan DB) is natuurlijk ook mogelijk.  
Conclusie: de voorgestelde beperking tot AB-besluiten bespreken in het AB 
en namens Huizen inbrengen dat de beperking tot AB-besluiten komt te 
vervallen en dat het ook kan gaan om bepaalde DB-besluiten. Ambtelijk is 
dit ook reeds gedeeld en hiervoor lijkt draagvlak te bestaan (los van de 
verdere invulling van de DB-besluiten waarvoor de zienswijzemogelijkheid 
zou komen te bestaan). 
ad b participatiebepaling: akkoord. dit betreft een kan-bepaling, waardoor 
per geval kan worden afgewogen of/hoe participatie mogelijk en gewenst is. 
ad c  nog niet opnemen bepaling gemeenschappelijke adviescommissie: 
Huizen is een voorstander van zo'n commissie, maar niet alle gemeenten 
denken daar zo over. Uitwerking/opname in de GR is op dit moment dus 
ook nog niet logisch/mogelijk (tenzij alle andere gemeenteraden nu alsnog 
in het kader van hun zienswijzen ook voorstander worden). Gelet daarop 
akkoord met dit voorstel onder aanvulling dat indien er alsnog unanimiteit 
ontstaat dit wel kan worden opgenomen in de GR. Die toevoeging kan 
wellicht worden meegenomen in de startnotitie. 
 Advies: de hierboven opgenomen conclusie en kanttekeningen v.w.b. de 
onderdelen a. en c. inbrengen in het AB zodat de startnotitie op dat punt 
nog iets kan worden verfijnd. 
 
7. Kansen en bijvangst Heidag: geen opmerkingen. 
 
8. regionale propositie en lobby provincie: geen opmerkingen (presentatie in 
AB). 
 
9. begrotingswijzigingen 2023-00 (geen zienswijze) en 2023-01 (met 
zienswijzeprocedure raden)   
Het voorstel betreft diverse wijzigingen (zie de oplegger en het voorstel 
zelf). 
Begrotingswijziging 2023.00  
In deze wijziging zijn die veranderingen opgenomen die geen gevolgen 
hebben voor de gemeentelijke bijdrage. Het betreft een technische 
aanpassing van de regiobegroting 2023 zonder financiële gevolgen.  
 
Begrotingswijziging 2023.01  
1. In deze wijziging zijn die veranderingen opgenomen die wel een gevolg 
hebben voor de gemeentelijke bijdrage. In een tweetal gevallen is er sprake 
van een stijging van de gemeentelijke bijdrage. De gevraagde regionale 
bijdrageverhoging bedraagt € 392.037 met een Huizer aandeel van € 
67.240.  
   

• Integratie van het Regionaal Expertteam Jeugd (RET) met het 
Consultatie & Advies team (C&A-team). Deze integratie zal leiden 
tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 36.000 
incidenteel voor 2023 en regionaal € 187.725 structureel vanaf 
2023. Dit leidt tot een Huizer bijdrageverhoging van afgerond € 



6.198 incidenteel en € 32.320 structureel. Uw college heeft hiertoe 
reeds besloten op 19 december 2022 (z.255792/ d.1434286). 
Dekking van de bijdrageverhoging ten laste van de productkosten 
Jeugd, begeleiding. 

• Metropool Regio Amsterdam (MRA). Enerzijds is er sprake van de 
jaarlijkse indexering die leidt tot een bijdrageverhoging naar € 1,59 
per inwoner voor 2023 (2022 € 1,56). Dit resulteert in een regionale 
bijdrageverhoging van € 18.312. Het Huizer aandeel hierin is € 
3.125. Daarnaast is er sprake van een structurele bijdrageverhoging 
van regionaal € 150.000 als gevolg van de personele inzet in de 
MRA-directie van 1,3 fte voor Regio Gooi en Vechtstreek. Het 
Huizer aandeel van deze personele inzet is  € 25.597. Hiervoor is 
binnen de Huizer begroting geen dekking aanwezig. De 
bijdrageverhoging komt daarmee ten laste van het 
begrotingsresultaat.  

De structurele gevolgen vanaf 2024 zullen worden meegenomen in de 
aanlevering van de Regiobegroting 2024. 
 
2. In deze wijziging zijn tevens ontwikkelingen opgenomen die niet leiden 
tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage of van de centrumbijdrage 
(=zienswijze Hilversum). Het gaat hierbij om de wijzigingen binnen de 
programma's GGD, RBL, WSP en Beleid en Bestuur en de paragraaf 
Bedrijfsvoering. Voor deze ontwikkelingen hoeft geen zienswijzeprocedure 
richting raden opgestart te worden. Deze wijzigingen zijn echter wel 
onderdeel van begrotingswijziging 2023.01, waarvan verzocht wordt deze 
vrij te geven voor het ophalen van zienswijzen. Geadviseerd wordt om in 
het AB in te brengen dat de onderdelen waarvoor geen zienswijze 
doorlopen hoeft te worden uit begrotingswijziging 2023.01 worden gehaald 
en in een separate begrotingswijziging, of in begrotingswijziging 2023.00, 
worden opgenomen. 
 
Advies: 
1. Instemmen met voorstel 1, vaststellen van begrotingswijziging 2023.00 
zonder zienswijze. 
2. Instemmen met voorstel 2, het ter informatie meezenden 
van begrotingswijziging 2023.00 bij de aanbiedingsbrief P&C stukken van 
de Regio aan de raden. 
3. Bij voorstel 3 aangeven dat de onderdelen die in begrotingswijziging 
2023.01 met zienswijze zijn opgenomen, maar waarvoor géén zienswijze 
doorlopen hoeft te worden, verplaatst worden naar een begrotingswijziging 
zonder zienswijze. Na het verwerken van deze aanpassing kan 
begrotingswijziging 2023.01 voor zienswijze worden vrijgegeven. 
4. Instemmen met voorstel 4, het ter zienswijze meezenden van (de 
opgeschoonde!) begrotingswijziging 2023.01 met zienswijze bij de 
aanbiedingsbrief P&C stukken van de Regio aan de raden en het 
structureel verwerken van de mutaties via de regiobegroting 2024. 
 
 
10. format dienstverleningsovereenkomst JGGV  
De in 2021 door het AB vastgestelde DVO is geëvalueerd en wordt daarom 
opnieuw voorgelegd. In het voorstel wordt beschreven welke aanpassingen 
zijn verricht. Hoofduitgangspunt blijft dat de kosten volledig in rekening 
worden gebracht bij de betreffende gemeente(n). 



 
Advies: akkoord  
 
 
  

   
   

Kanttekeningen  

   
   

Alternatieven  

   
   

Financiën  

   
   

Participatie  

   
   

Communicatie  

   
   

Uitvoering en evaluatie  

   
   

Geheimhouding bijlagen 4, 5 en 6 zijn nog niet openbaar, zie toelichting op agenda 

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen  

 




