
GEMEENTE 
EEMN ES 

RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Eemnes; 

gelezen het voorstel inzake de startnotitie regionale samenwerkingsagenda 2023 - 2026 regio G&V; 

BESLUIT: 

1. in to stemmen met de voorgestelde zienswijze ten aanzien van de startnotitie en de daarin 
beschreven doel, reikwijdte en regionale opgaven, waarbij wordt voorgesteld om aanvullend into 
zetten op: 
- een Shared service center (voor bedrijfsvoeringstaken); 
- Economische zaken; 

Ruimte en mobiliteit; 
- Gezondheidszorg; 
- Duurzaamheid; 
2. into stemmen met het voorgestelde proces, planning en procedureafspraken. 

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 19 december 2022. 

mevrouw A. de Graaf- Gerrits 
griffier 

va Benthem RA 
voo ~ er 
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Op 19 december heeft de gemeenteraad van Eemnes de startnotitie op de Regionale 
Samenwerkingsagenda behandeld en heeft besloten om de volgende zienswijze in to dienen. 

De gemeenteraad van Eemnes volgt de wens vanuit het college om aanvullend into zetten op: 
• een Shared service center (voor bedrijfsvoeringstaken): In het recent gehouden onderzoek 

door Berenschot werd aangegeven dat het vormen van een shared servicecenter binnen de 
Regio G&V wellicht to overwegen zou zijn, deze aanbeveling is destijds niet overgenomen. 
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het wellicht een overweging om het opzetten van 
een shared servicecenter weer op de agenda to plaatsen. 

Economische zaken: Wij vinden het van belang dat er aandacht is voor voldoende ruimte 
voor werkgelegenheid en bedrijven; een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en 
arbeidskrachten met bereikbare werklocaties. 

• Ruimte en mobiliteit: Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor prettig 
wonen, werken en recreeren, voor de leefbaarheid van alle kernen en voor een goed 
vestigingsklimaat. Wij vinden het belangrijk om met name in to zetten op openbaar vervoer 
en fietsen als oplossing voor maatschappelijke opgaven. 

Gezondheidszorg: Bij het bieden van zorg dient de inwoner en zijn behoefte centraal to 
staan. De fysieke en sociale omgeving is daarbij van belang omdat we gezondheid zien als 
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het begin van de oplossing op veel terreinen en vormt daarmee de rode draad in ons 

handelen. 

• Duurzaamheid: we zetten in op een duurzame gezonde samenleving en we zien gelet op de 

plannen van ministerJetten kansen om samen op to trekken met de RES Regio Amersfoort 

en RES Regio Noord-Holland Zuid, met name op het gebied van de transitievisie warmte. 

De gemeenteraad van Eemnes kan instemmen met het voorgestelde proces, planning en 

procedureafspraken. 

Namens de gemeenteraad Eemnes, 

A.H. de Graaf—Gerrits 
griffier 
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