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Regioambassadeurs 
Regio Gooi en Vechtstreek 
 
 
       Aan  Gemeenteraden 
        Colleges B&W 
        AB Regio Gooi en Vechtstreek 
 
Datum: 28 maart 2022 
Onderwerp: Slotverklaring Regioambassadeurs 
Nummer: 22.0001674 
 
 
Beste collega-raadsleden, colleges, bestuurders en medewerkers bij de Regio, 
 
De termijn van de huidige Regioambassadeurs loopt binnenkort af. Wij willen daarom graag nog 
éénmaal van ons laten horen middels deze slotverklaring. 
 
Aan het begin van onze termijn in 2018 hebben wij met elkaar verkend wat onze rol zou moeten 
inhouden. Nadrukkelijk werd direct gesteld dat wij niet over de inhoud zouden gaan, louter over de 
processen. De titel van “oliemannetje/-vrouwtje” lag al snel op tafel. Zonder daarmee iets af te doen 
aan het belang van onze rol, wilden wij de processen beter laten verlopen, "olie smeren" dus. 
 
We wilden onze raden beter en tijdiger informeren over de zaken die spelen in de Regio én 
tegelijkertijd de ideeën en kritische geluiden vanuit onze raden overbrengen naar de Regio. 
Als einddoel werd gesteld: “Als we ons werk goed doen de komende vier jaar, maken we onszelf 
overbodig” (Frits Vogel-Hilversum). 
 
We hebben in goede harmonie samengewerkt, hoewel we elkaar de laatste twee jaar door Corona 
helaas minder konden zien. Onder enthousiast voorzitterschap van Alette Zandbergen (Wijdemeren) 
en met goede ondersteuning van Jaap Jan Bakker (Regio) zijn we, zeker de eerste 2 jaar, regelmatig 
bij elkaar gekomen in Bussum.  
In 2018 hebben we de totstandkoming van de Regionale Samenwerkingsagenda begeleid in onze 
eigen raden, hetgeen ook een onduidelijk besluitnemingsproces aan het licht bracht. 
Besluitnemingsprocessen en tijdige informatievoorziening over lopende dossiers waren vaak 
onderdeel van de agenda, evenals de voorbereiding van Regiopodia. Daarnaast hebben ideeën en 
terugkoppelingen uit de diverse raden tot organisatorische aanpassingen geleid. 
 
De volgende concrete resultaten zijn -mede door onze inzet- behaald. 

 In een aantal raden staat de Regio permanent op de agenda in een van de commissies. 

 De vergaderstukken, agenda’s en notulen van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de 
Portefeuillehoudersoverleggen worden met eenvoudig te vinden linkjes klaargezet voor de 
raadsleden. 

 Er is een aantal Regiopodia georganiseerd die steeds beter bezocht werden, tot Corona roet 
in het eten gooide. 

 Vergaderingen AB en Portefeuillehoudersoverleggen zijn openbaar m.u.v. die onderdelen in 
de agenda’s die van tevoren als “besloten gedeelte” worden geagendeerd. 

 De griffiers van de deelnemende gemeenten hebben een onderling overleg ingesteld om 
agenda’s en besluitvorming beter op elkaar af te stemmen. 
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Tenslotte is er een werkgroep ingesteld onder leiding van burgemeester Mol (Laren) om met 
raadsleden te spreken over de toekomst en de governance van de regio. Hieruit zijn een aantal 
concrete adviezen gekomen.  
Burgemeesters Broertjes (Hilversum), in zijn rol als voorzitter*1) van het Regiobestuur en Mol (Laren) 
zijn alle raden langs gegaan om de adviezen te bespreken.  
 
De gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR ingangsdatum 1-7-2022) versterkt de 
kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. Er kan bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijke adviescommissie worden ingesteld bestaande uit raadsleden om te dienen als 
klankbordgroep en als stem van de raden in de Regio. 
 
Daarmee is de rol van de regio-ambassadeurs uitgespeeld en heffen wij onszelf bij deze op, conform 
onze eerdere doelstelling. 
 
Wij hebben met veel plezier ons werk gedaan en hebben hopelijk de samenwerking onderling en 
tussen de Regio en de raden bevorderd. 
 
Wij wensen onze opvolgers, in welke vorm dan ook, veel succes en we hopen dat de regionale 
samenwerking de aandacht krijgt die het verdient. 
 
Met vriendelijke groeten, de Regioambassadeurs: 
 
Christien Dobber (Blaricum) 
Margot Leeuwin (Huizen) 
Alette Zandbergen (Wijdemeren) 
Frits Vogel (Hilversum) 
Jos de Lange (Gooise Meren) 
Karin Rienstra (Huizen) 
Mark Marshall (Gooise Meren) 
Ramona Beemsterboer (Blaricum) 
Eric Hurink (Laren) 
Sorrel Hidding (Wijdemeren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1) bgm. Pieter Broertjes is inmiddels oud voorzitter en is opgevolgd door bgm. Gerhard van den Top  


