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Beste Marlies,

De zienswijzebrief inzake de startnotitie RSA zoals vastgesteld door de Huizer raad op 15 
december 2022 is verzonden door ons op 20 december jl. maar helaas met onvolledige 
adresgegevens zodat ik die brief weer retour heb ontvangen van Postnl. Bijgaand tref je die 
brief (in vervolg op mijn emailbericht van heden aan jou) alsnog aan, met excuses voor het 
ongemak.

Met vriendelijke groet,

W.R. van Zuiden
afdeling Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
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Geacht bestuur,

Ten behoeve van de totstandkoming van een nieuwe RSA voor de komende periode heeft het 
algemeen bestuur de startnotitie ter zake aan de raden voorgelegd, met de mogelijkheid om 
daarover een zienswijze in te brengen.
De gemeenteraad van Huizen heeft de notitie in zijn vergadering van 15 december jl. 
behandeld en aan de hand van het betreffende raadsvoorstel zijn zienswijze bepaald. Deze 
brief bevat de zienswijze.

Algemeen
Als “leereffect” van de moeizame totstandkomingsprocedure rondom de vorige RSA is deze 
startnotitie nu voorgelegd, die doel, proces en reikwijdte op voorhand probeert te kanaliseren. 
Dit achten wij op zich een goede aanpak. Onderstaand gaan wij nader in op de aan de raden 
voorgelegde 4 vragen.

Doel en reikwijdte van de RSA
De RSA wordt enerzijds gepresenteerd als een instrument waarmee de raden een betere 
sturingsmogelijkheid krijgen, maar bevat anderzijds geen kaderstelling. Daarmee beperkt de 
sturing van de raden zich in eerste instantie tot de keuze van de opgaven voor regionale 
samenwerking. De verdere kaderstelling daarbinnen gebeurt door de colleges gezamenlijk 
(dus afstemming via de portefeuillehouders-overleggen). Denkbaar en gewenst is evenwel dat 
in de RSA voor de kernopgaven ook kern-prestaties worden geformuleerd (bijvoorbeeld: wat 
is nu de regionale opgave voor bouwen, welke verdeelprincipes dienen leidend te zijn?). Het 
accent op de sturing ook door de raden mag wat de Huizer gemeenteraad betreft dus wel iets 
sterker worden aangezet.
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Planning en proces
Wat Huizen betreft kan ingestemd worden met het proces; wel bestaat behoefte aan 
verduidelijking inzake de redenen om in fase 2 een extra tussenstap toe te voegen en dus de 
vaststelling op te schuiven. Verder is opmerkelijk dat inmiddels een aantal bestuurlijke 
uitvoeringsprogramma’s is behandeld I vastgesteld in de pfho’s voordat de raden hun 
zienswijze hebben kunnen aanleveren.
Kijkend naar de data in het proces lijkt ons een raadsbehandeling in juli 2023 gericht op 
vaststelling van de RSA (tenzij een extra tussenstap van toepassing zal zijn) haalbaar.

Regionale opgaven
De beschreven opgaven bieden op zich geen verrassing. Op deze thema’s werken we immers 
al samen. Wel maakt Huizen de volgende kanttekeningen:

a. Wat betreft de opgave ‘samenwerking aan passende zorg thuis’ bij gezondheid en 
ondersteuning: deze opgave ondersteunen wij. In de uitwerking maken wij wel een 
voorbehoud bij het punt ‘specialistische vormen van zorg en ondersteuning op maat 
gezamenlijk vorm te geven’; wij hebben de intentie om specialistische vormen van zorg 
en ondersteuning op maat gezamenlijk vorm te geven, maar willen daarover nog geen 
toezegging doen. Wij verwijzen naar het (HBEL) traject om specialistische begeleiding 
op een andere wijze vorm te geven. Eerst nadat we deze verkenning hebben afgerond 
(waarbij we de Regio zullen betrekken) kunnen we als Huizen hier meer duidelijkheid 
over geven.

b. Wat betreft de opgave milieu en duurzaamheid geldt het voorbehoud dat doelstellingen 
als ‘een circulair Gooi en Vechtstreek’ en ‘Klimaatneutraal Gooi en Vechtstreek in 2050’ 
niet altijd exact overeenkomen met in de raden vastgestelde doelen. Om te voorkomen 
dat deze destijds zelf opgeworpen regionale doelen een eigen leven gaan leiden 
kunnen ze wat Huizen betreft beter uit de startnotitie i RSA worden gehaald. We 
hebben in de huidige RSA lang last gehad van de onwerkelijke doelstelling ‘G&V 
energieneutraal in 2030’ die ineens in de RSA opdook.

c. Het beleid-specifieke uitvoeringsprogramma geeft (uiteraard) concreter aan hoe e.e.a. 
moet worden opgepakt en uitgevoerd. Daarover zijn onzerzijds aandachtspunten voor 
meegegeven richting PFHO (o.a. over het instrumentarium voor ruimte behoud en het 
afwegen van deelname aan het transitiefonds Inwest). Dit komt in de startnotitie niet 
terug. Het is wel zaak om de juiste discussie te voeren. Ook dat raakt aan de sturing 
die de raden mogen meegeven wat Huizen betreft.

In gesprek over......
In het Huizer collegeprogramma 2022-2026 is vermeld dat bij de samenwerking vooral moet 
worden ingezet op de thema’s duurzaamheid, mobiliteit en werkgelegenheid in de regio. Dit 
lijkt ons dus een logische inzet voor een verdiepingsgesprek met de andere raden.
Verder is de oproep die Huizen heeft gedaan om te komen tot een gemeenschappelijke 
raadscommissie nog steeds een mogelijkheid om dat gesprek tussen de raden een structureler 
karakter te kunnen geven.
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Tot slot vermelden wij dat de adviesraad sociaal domein ongevraagd ook een advies heeft 
uitgebracht. U treft dat bijgevoegd aan. Het daarin opgenomen standpunt, dat dat wat hem 
betreft concreter wordt aangegeven in welke richting de regionale samenwerking moet gaan, 
is begrijpelijk. Daarnaast wordt aangegeven, dat op een aantal specifieke punten meer 
concretisering wenselijk is, en dat de menselijke maat centraal moet staan bij alle genoemde 
onderdelen bij gezondheid, ondersteuning, jeugd en onderwijs. Wij kunnen ons vinden in deze 
adviezen van de adviesraad.
Daarnaast heeft de adviesraad enkele opmerkingen gemaakt over het proces en de 
reactietermijnen bij regionale trajecten. De adviesraad zal zelf deze opmerkingen bespreken 
met de Regio als proceseigenaar.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Huizen; 
Namens hen:
De gemeentesecretaris 
J.P Cnossen
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