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Voorstel 
 

Instemmen met de in dit raadsvoorstel verwoorde zienswijze als input voor een nieuwe regionale 
strategische agenda 2019-2022. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek verzoekt alle gemeenteraden om input te leveren 
voor een nieuwe regionale samenwerkingsagenda voor de periode 2019-2022. De input van de raden 
wordt besproken op een regiocongres op 5 februari 2019.
 
Argumentatie
Nu de huidige RSA qua looptijd binnenkort afloopt, doet zich de vraag voor op welke wijze we een nieuwe 
RSA vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij staat ons college voor ogen, dat we vooral behoefte hebben 
aan een meer strategische agenda, met echte speerpunten, dan aan een overzicht van terreinen waarop 
we als gemeenten samenwerken in de regio (de huidige samenwerkingsagenda). Een strategische 
agenda past bovendien beter in het huidige perspectief van versterking van de regionale bestuurskracht; 
nu de fusies in onze regio niet doorgaan is het van belang om als gemeenten gezamenlijk wel te focussen 
op te behalen resultaten in het kader van de regionaal spelende issues.  
 
Tegen deze achtergrond hebben wij daarom ook reeds in het algemeen bestuur (in zijn vergadering van 
18 oktober jl.) aangegeven dat een strategische agenda gewenst is. Dat betekent niet dat de overige 
onderdelen van de huidige RSA geen deel meer uitmaken van onze regionale samenwerking, maar wel 
dat ze wat ons betreft als onderdeel van de regionale programmabegroting een plek moeten krijgen: 
daarin leggen we met elkaar immers ook vast welke beleidsinspanningen op de programma’s moeten 
worden verricht, met de gebruikelijke PDCA-cyclus (PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act) die daarbij 
hoort. In een nieuwe RSA kunnen we dan vooral focussen op de zwaarste issues die bijzondere 
inspanning en aansturing behoeven. 
 
Om die reden hebben we ons beperkt tot de strategische hoofdlijnen van beleid die regionale sturing 
verdienen.  Dit betreft ordeningsvraagstukken over gedeelde belangen die alleen met extra inspanningen 
en bereidheid tot politieke compromissen tot concrete resultaten kunnen leiden.  
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In dat opzicht geldt het adagium: wat goed is voor de regio als geheel, is ook goed voor Huizen. Dat leidt 
vanuit lokaal perspectief bezien wellicht tot suboptimale resultaten, die echter in het grotere belang van het 
eindresultaat als positief kunnen worden gewaardeerd.    
 
Wij stellen u de volgende speerpunten voor: omgevingswet, mobiliteit, economie en arbeidsmarkt, 
energietransitie en transformatie jeugdhulp. Nogmaals, het betreft strategische speerpunten die een 
gezamenlijke regionale inspanning vereisen.  
 
Omgevingswet 
In het collegeprogramma is aangegeven dat de noodzakelijke voorbereidingen voor de invoering van de 
Omgevingswet worden getroffen. De huidige regionale samenwerking ondersteunt kennisdeling, 
samenwerking met ketenpartners, zoals de GGD, OFGV en Veiligheidsregio en levert ons concrete 
bouwstenen voor de lokale omgevingsvisie.  
De omgevingswet krijgt echter een strategische meerwaarde als regionale opgaves, zoals verstedelijking, 
behoud landschap, energietransitie en mobiliteit die een ruimtelijke/omgevingsvertaling moeten krijgen, 
worden ingevuld vanuit een regionaal optimum en de lokale omgevingsvisie daarvan een afgeleide wordt. 
Vanuit dit strategisch perspectief is dit speerpunt benoemd. 
Concreet zou dit betekenen dat Huizen streeft naar een regionale omgevingsvisie met een lokale vertaling. 
 
Mobiliteit 
Door ruimtelijke en economische ontwikkelingen in Flevoland, Utrecht en Amsterdam neemt de mobiliteits-
druk in de regio G&V toe, wat negatieve gevolgen heeft voor de regionale bereikbaarheid. In het college-
programma 2018-2022 wordt ingezet op goede lokale en regionale bereikbaarheid per auto, fiets en  
openbaar vervoer. Daarbij worden de (light)railverbinding Almere-Utrecht via Huizen en het Regionaal 
fietsnetwerk expliciet genoemd. 
Daarnaast is gebleken dat de wijze waarop het doelgroepenvervoer is georganiseerd in onze regio  
kwetsbaar is, niet altijd aansluit bij de vraag en op onderdelen inefficiënt is. In regionaal verband wordt 
onderzocht op welke wijze we kunnen komen tot een meer duurzaam aanbod van doelgroepenvervoer, 
onder andere door de aansluiting op andere vervoersnetwerken. 
De doelstelling is om te komen tot een toekomstbestendige lokale- en regionale bereikbaarheid en duur-
zaam aanbod van doelgroepenvervoer door in te zetten op het versterken van de ketenmobiliteit. Onze 
gemeente kan echter maar een klein deel van deze ketenmobiliteit beïnvloeden. Het allergrootste deel van 
de benodigde investeringen komt van andere publieke partners. Alleen een heldere regionale strategie kan 
de overige publieke partners effectief beïnvloeden. Strategische samenwerking is een logisch vereiste. 
Denk hierbij aan: 
• Dynamisch vervoersnetwerk (OV concessie 2021-2029); 
• Regionaal Fietsnetwerk dat optimaal aansluit bij OV-knooppunten en werklocaties; 
• Effectief agenderen van de lightrail Almere-Utrecht; 
• Consequenties van de MIRT analyses A1/A27. 
De laatste 2 punten zijn wellicht realiseerbaar op lange termijn en vereisen een effectieve en consequente 
lobby vanuit de regio. 
 
Economie en arbeidsmarkt 
De economie en arbeidsmarkt in Huizen worden sterk beïnvloed door de economische ontwikkelingen in 
Nederland. Op lokale schaal zijn onze mogelijkheden om de economische ontwikkelingen en arbeidsmarkt 
te stimuleren beperkt. Daarnaast opereren de meest relevante samenwerkingspartners voor effectief 
beleid op een regionaal of bovenregionaal niveau. Gebleken is dat 70% van de werkgelegenheid in de 
regio Gooi en Vechtstreek plaatsvindt op informele werklocaties. Met name het aantal zzp’ers is sterk 
vertegenwoordigd in de regio. De leegstand op werklocaties is laag en de mogelijke schuifruimte voor 
bijvoorbeeld doorgroei is beperkt. Daarmee is het belang van behoud van de huidige werklocaties een 
gegeven. Het is van belang om vooral ook op versterking van deze werklocaties in te zetten. Op regionaal 
niveau liggen kansen om tot effectieve beleidsinitiatieven en concrete acties te komen.  
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Op regionaal niveau stimuleren we een aantal ontwikkelingen, zoals: 
- De ontwikkeling van een werkplan werklocaties, zowel formele als informele werklocaties ten behoeve 

van een aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat. 
- In samenwerking met UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de 

gemeenten van de Regio Gooi & Vechtstreek een eerste concept marktbewerkingsplan opgesteld. Met 
dit marktbewerkingsplan is een eerste aanzet gegeven om te komen tot de invulling van gerichte 
arbeidsmarktmaatregelen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 

- Realisatie van een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio, zowel regionaal / nationaal als 
internationaal (MRA verband) door het opstellen en uitwerken van een strategie op basis van eerdere 
vastgestelde vijf kwaliteitsthema’s uit het programma CERT. Het is van groot belang dat vanuit een 
regionale toeristische visie de vijf kwaliteitsplekken van de regio en de daaruit voorvloeiende product-
ontwikkeling op een consequente en structurele wijze worden vermarkt en gepromoot. Daarvoor is 
bijvoorbeeld een goed functionerend bureau Toerisme Gooi en Vecht, dat beschikt over de nodige 
vak-expertise, gewenst. 

Keuzes en financiering van bovengenoemde ontwikkelingen worden vanuit een regionaal economisch 
perspectief beoordeeld.  
 
Energietransitie 
In samenwerking met partners (netbeheerders, woningcorporaties e.d.) uitvoeren van het regionale 
programma energietransitie, met als doel:  
- het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie of RES (2019) 
- het opstellen van de regionale transitievisie warmte (2019-2020) 
- het ontwikkelen en implementeren van instrumenten voor het faciliteren van woningeigenaren bij de 

energietransitie (2019-2022).  
 
Een regionale aanpak die zich enerzijds richt op de opgave voor de lange termijn (RES en transitievisie 
warmte), anderzijds op het effectief behalen van resultaten op de kortere termijn (advies, uitvoering van 
maatregelen, wijkaanpakken e.d.), kan alleen meerwaarde voor gemeenten hebben als een substantiële 
versterking van de expertise en uitvoeringscapaciteit op regionaal niveau wordt gerealiseerd.  
 
Transformatie jeugdhulp 
In regionaal verband is met succes vormgegeven aan de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.  
De komende jaren ligt er echter nog een aantal grote opgaven. We hebben te maken met – ook landelijk - 
een stijgende vraag naar jeugdhulp. De druk op voorzieningen, waaronder de zwaardere voorzieningen 
voor jeugd, neemt toe. Dat zal de komende jaren zo blijven. Belangrijke lokale opgave is het versterken 
van de laagdrempelige preventieve voorzieningen voor jeugdigen en ouders. Samen met de andere 
gemeenten in Gooi en Vechtstreek moeten we werken aan de strategische opgave om ook voor de 
langere termijn zorg te dragen voor een duurzame (boven)regionale infrastructuur van jeugdvoorzieningen 
waarin we voldoende ruimte bieden voor aanbieders om te innoveren en in te kunnen spelen op 
veranderingen. Onze financieringssystematiek moet dit mogelijk maken. Daarbij moet het terugbrengen 
van de administratieve lasten voor aanbieders een belangrijk speerpunt zijn. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven
De huidige RSA bevat 20 speerpunten, uitgewerkt in nog meer (deel)projecten. Continuering van een 
dergelijke opzet verdient door de omvang, gebrek aan focus en onduidelijke aansturing daarvan niet de 
voorkeur. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
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Beslistermijn
Aangezien de regio een regiocongres hierover organiseert dat 5 februari 2019 plaatsvindt, is besluit- 
vorming in januari noodzakelijk. 
 
Financiële paragraaf
Nu nog niet aan de orde, komt wel bij de uitwerking in 2019 in beeld. 

 
 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Conform de GR van de regio zijn de raden nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van de RSA. 
 
Collegeprogramma
Diverse onderdelen uit het collegeprogramma zijn vertaald in deze input voor de nieuwe RSA. 
 
Begroting
De RSA-gelden voor de diverse programmaonderdelen worden als gevolg van deze zienswijze voors-
hands als het ware nader geoormerkt; regionale vaststelling van de RSA in 2019 moet ter zake tot 
definitieve besluitvorming over de RSA gelden leiden.
 
Eerdere besluiten
Eerder heeft uw raad besloten over (financiering van) de huidige RSA.
 
Voorgeschreven procedure
Op basis van de gemeenschappelijke regeling zijn de raden betrokken bij de RSA.
 
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie
Het regionale RSA-traject beslaat meerdere stappen (zie de brief van de regio); thans is stap 1 aan de 
orde. In de loop van 2019 zal uw raad een definitief voorstel voorgelegd krijgen voor de nieuwe RSA.
 
Bijlagen
 Brief regio GV met bijbehorend voorstel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 24 januari jl.. 
De commissie adviseert u in uw vergadering van 7 februari a.s. bij het agendapunt hamerstukken zonder 
verdere beraadslagingen in te stemmen met dit voorstel. 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


