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Aan het bestuur 
Regio Gooi & Vechtstreek 

zaaknummer 
bijlage(n) -

datum 30 november 2022 
inf. bij Gemeentesecretaris, S. van Waveren 

afdeling College B&W Laren 
telefoonnr. 
onderwerp Reactie startnotitie regionale samenwerkingsagenda 

Geacht bestuur, 

De gemeenteraad van Laren onderschrijft de onderwerpen die het Algemeen Bestuur voorstelt 
als leidraad voor de Regionale Samenwerkingsagenda. Wij kunnen ons vinden in het proces 
zoals dat is voorgesteld, al zien wij ook dat enige flexibiliteit nodig is om tussen de raden 
afstemming to vinden en de bespreking op elkaar aan to laten sluiten. De raad roept daarom op 
om het regiopodium echt in to zetten om de onderlinge dialoog to faciliteren. 
Er zijn namelijk onderwerpen die naar onze mening extra ambitie vragen binnen het 
samenhangende geheel aan thema's. 

Ten eerste zien wij dat de kosten voor het sociaal domein en de gezondheidszorg nog steeds 
hoog zijn. De regio Gooi en Vechtstreek kept veel oudere inwoners, waardoor de vraag Haar 
zorg alleen maar zal stijgen en ook onze jeugd doet een groot beroep op bijzondere 
voorzieningen. De noodzaak to blijven investeren in een samenleving waarin kinderen gezond 
en veilig opgroeien en inwoners vitaal oud worden blijft daarom hoog. Dit is niet alleen goed 
voor het welzijn van onze inwoners, maar ontlast ook de gezondheidszorg. Aangezien meerdere 
lagen en organisaties zich in de regio met dit vraagstuk bezighouden (gemeenten, onderwijs, 
sportverenigingen, jeugdhulpaanbieders, Versa Welzijn, GGD) vragen wij de Regio Gooi en 
Vechtstreek hier een coordinerende rol in to spelen. 

Ten tweede betreuren wij het dat de beleidsmatige ondersteuning op het gebied van cultuur 
volledig is geschrapt. De Gooi en Vechtstreek kenmerkt zich door een rijke historie die op veel 
plekken zichtbaar is en aanbieders van cultuur van hoog niveau. Cultuur is een belangrijk 
onderscheidend kenmerk van onze regio waarmee wij veel kunnen bereiken, zoals onze 
aantrekkelijkheid voor toeristen. Graag brengen wij in overweging een gecoordineerd overleg 
op het gebied van cultuur en toerisme opnieuw in to voeren. 

Ten derde zien wij dat op gebied van duurzaamheid en afvalinzameling onze regio nog veel kan 

Gaarne bij 
bijdragen. Wij bepleiten een realistisch en werkbaar afvalbeleid dat primair inzet op circulariteit 

beantwoording datum, 

Hummer en onderwerp 

vermelden. 
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en hergebruik. Een gezamenlijke aanpak op mobiliteit (bijvoorbeeld door het faciliteren van 
snelfietspaden) draagt bij aan duurzaamheid en gezondheid. 

Met vriendelijke groet, 

de gemeenter ad v n Laren, 
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mw. C.J.E. Holtslag ' 

griffier (plv) 

dhr. drs. N. Mol 

burgemeester 
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