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8. Rondvraag
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Toelichting:
Op 4 maart 2021 vindt het portefeuillehoudersoverleg (PFHO) Fysiek Domein plaats. De stukken voor 
deze vergadering zijn op 11 februari door de regio per e-mail gestuurd. Hieronder volgt het advies 
voor deze vergadering.

Opmerking punt 6 (kansen financiering mobiliteit): In principe geen bezwaar om de presentatie 
in mei in de raden te willen houden, maar gelet op het (tijdelijk) wegvallen van de regio- 
coördinator mobiliteit en het uitvallen van een ambtelijk overleg, vraag ik me wel af of dat 
gevolgen kan hebben voor deze planning.

Toelichting
Geen opmerkingen bij de planning m.b.t. de grondstoffenvisie, de RES en de TVW.

Toelichting
Uit de bijgevoegde memo blijkt dat niet voldaan wordt aan de 1/3 verdeling qua woningbouw 
categorieën. Daarbij wordt vermeldt dat op dit moment Gooise Meren genoeg harde en zachte 
plannen, waar de BORgronden deel van uit maken, om de kwantitatieve doelstellingen uit de 
woonvisie binnenstedelijk in 2030 te behalen. Echter, uit de onderbouwing blijkt niet dat 
Gooise Meren ook qua 1/3 verdeling voldoet (alle zachte en harde plannen bij elkaar) aan de 
regionale woonvisie. Kortom, onder voorwaarde dat Gooise Meren niet alleen kwantitatief 
voldoet aan de Woonvisie maar ook qua 1/3 verdeling van woningbouw categorieën.

1. Opening en Mededelingen (bespreken)
Opmerkingen financiën: In de brief van de gezamenlijke gemeenten aan de Regio m.b.t. de 
uitgangspunten van de begroting staat het volgende: Geen nieuw beleid in 2022 en in de 
komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voor de gemeenten toenemen. 
(Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het 
afschaffen van oud beleid). Belangrijk om dit bij alle punten mee te nemen.

5. Vaststellen Koersdocument (vaststellen)
Geen opmerkingen.

6. Regionale afstemming ontwikkellocatie Vertrouwelijk (vaststellen) 
Advies
Voorwaardelijk instemmen met het voorstel.

7. Verstedelijkingsstrategie (bespreken)
Geen opmerkingen.

3. Stand van zaken MRA (bespreken)
Geen opmerkingen

4. Planning raadstrajecten 2021 (vaststellen)
Advies
Instemmen

2. Resumé (vaststellen)
Geen opmerkingen.
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Omgeving
Beleid,

Opmerking: In het advies van het DO staat dat het DO positief adviseert op de 
samenwerkingsovereenkomst. Dat is juist. Het Huizer standpunt bij dit agendapunt in het DO 
kon door omstandigheden niet ingebracht worden.

Het onderwerp Netwerkontwikkeling en bereikbaar Gooi en Vecht sluit aan bij de doelstelling 
uit de RSA ‘een bereikbaar Gooi en Vechtstreek' en is belegd in de bestaande ambtelijke 
structuren (regionaal overleg mobiliteit en het PWB).

9. Opening (bespreken)
Opmerkingen financiën: In de brief van de gezamenlijke gemeenten aan de Regio m.b.t. de 
uitgangspunten van de begroting staat het volgende: Geen nieuw beleid in 2022 en in de 
komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voorde gemeenten toenemen. 
(Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het 
afschaffen van oud beleid). Belangrijk om dit bij alle punten mee te nemen.

Toelichting
Op deze strategische samenwerkingsagenda staan thema’s die nu nog niet in de regio zijn 
belegd, waaronder water, luchtkwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het toevoegen van 
deze taken aan de regionale agenda staat op gespannen voet met de Huizer wens om minder 
taken in de regio te beleggen. Daarnaast heeft de invulling van de bezuinigingstaakstelling 
van de Regio effect op de regionale agenda.

11. Samenwerkingsovereenkomst provincie-Regio Vertrouwelijk (adviseren)
Advies
Niet instemmen, in elk geval aanhouden. De samenwerkingsovereenkomst bezien in het licht 
van de bezuinigingstaakstelling van de Regio en het Huizer standpunt over een soberder 
regionale agenda.

10. Presentatie bezuinigingstaakstellingen Regio (adviseren)
Advies
Kennisnemen van de presentatie. Advies is pas mogelijk voor de volgende ronde DO/pfho.


