
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Motie aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 
 
 
De raad van de gemeente Huizen, 
 
in vergadering bijeen op 18 maart 2021, 
 
gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige 
werkzaamheden van de raad; 
 
 
overwegende dat: 
 
• de regio Gooi en Vechtstreek (hierna te noemen: de regio) in hoofdzaak een samenwerking 

betreft tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de in de regio deelnemende 
gemeenten; 

• de governance-structuur van de regio Gooi en Vechtstreek (hierna te noemen: regio) onderwerp is 
van een nog lopende discussie; 

• een belangrijk onderdeel van deze discussie betrekking heeft op de betrokkenheid van de raden 
bij, en daarmee de (democratische) legitimatie van, de besluitvorming door de regio; 

• de gemeente Gooise Meren het gehele proces van besluitvorming over de verzelfstandiging van 
het doelgroepenvervoer heeft geëvalueerd, omdat de meerderheid van de raadsleden van deze 
gemeente het gevoel had in een te laat stadium bij de besluitvorming betrokken te zijn geworden; 

• het door Necker van Naem uitgevoerde onderzoek onder meer kanttekeningen plaatst bij de in 
artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling van de regio Gooi en Vechtstreek opgenomen 
bevoegdheid van de colleges tot het delegeren van taken/bevoegdheden aan het regiobestuur; 

• op basis van deze regeling het college, zonder bemoeienis van de raad, zijn bevoegdheden kan 
delegeren aan de regio, waardoor de raad geen enkele betrokkenheid meer heeft bij het bepalen 
van de omvang van de taken en bijbehorende bevoegdheden van de regio; 

• de raad die betrokkenheid steeds wel heeft, als het overdragen van taken en bijbehorende 
bevoegdheden gebeurt door middel van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, omdat 
de raad daar steeds toestemming voor moet geven (artikel 1, lid 2 en 3 Wet gemeenschappelijke 
regelingen); 

• het gebruik van de delegatiebepaling door de colleges de (democratische) legitimatie van de 
besluitvorming in de regio verder onder druk zet en de raden meer op afstand; 

• met inachtneming van het voorgaande, het wenselijk is dat de delegatiebevoegdheid voor de 
colleges in de gemeenschappelijke regeling van de regio wordt geschrapt; 

• in de tussentijd de raad weer in zijn controlerende positie kan worden gebracht wanneer het 
college, alvorens een besluit te nemen over het overdragen van taken en bevoegdheden op basis 



van de nog geldende delegatiebepaling, zijn voorgenomen besluit eerst voor een zienswijze aan 
de raad voorlegt; 

 
draagt het college op: 
 
1. een voorstel aan de raad uit te brengen, waarin toestemming wordt gevraagd voor een wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek, inhoudende het schrappen van 
de delegatiebepaling opgenomen in artikel 7; 

2. in de tussentijd als werkwijze te hanteren dat, alvorens te besluiten over het overdragen van taken 
en bevoegdheden op basis van de voornoemde delegatiebepaling, het voorgenomen  
collegebesluit eerst voor een zienswijze aan de raad wordt voorgelegd; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ingediend door: 
 
J. Prins   R. de Bruijn  W., Doorn  M. Rebel 
(VVD)   (Leefbaar Huizen) (ChristenUnie)  (Dorpsbelangen Huizen) 
 
w.g.   w.g.   w.g.   w.g. 
 
 
 
 
B. Schaap 
(Transparant Huizen) 
 
w.g. 


