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Geachte heer/mevrouw,

Op 9 september 2022 hebben wij de startnotitie op de Regionale Samenwerkingsagenda
(RSA) ontvangen. De gemeenteraad is gevraagd hierop een zienswijze te geven aan de
hand van vier vragen. Onderstaand tref u de zienswijze van de gemeente Wijdemeren aan.

Kunt u zich vinden in het omschreven doel en reikwijdte van de Regionale
samenwerkingsagenda?

Gemeente Wijdemeren onderschrijft het doel en de reikwijdte van de Regionale
samenwerkingsagenda.

Kunt u zich vinden in het voorgestelde proces, planning en procedureafspraken?

Adviesraden
In de startnotitie valt op dat de adviesraden niet worden genoemd. Formeel adviseren de
adviesraden de colleges van hun gemeenten bij voorstellen en besluiten in het sociale
domein. Voor de onderwerpen waarvoor een besluit van de gemeenteraad nodig is, worden
de adviezen van de adviesraad ook ter beschikking gesteld van de gemeenteraad. Om goed
te kunnen adviseren over regionale projecten is het van belang dat de adviesraden tijdig
worden betrokken en geïnformeerd en ook dat zij voldoende tijd krijgen om tot een advies te
komen. Om dit te bevorderen hebben de adviesraden in de regio het Regionaal
Voorzittersoverleg (RVO) in het leven geroepen, dat eens in de twee maanden regionale
ontwikkelingen afstemt. Ook heeft het RVO een rechtstreeks contact bij de regio en worden
de adviesraden via het RVO betrokken bij regionale projecten. Graag vragen wij aandacht
voor de wijze waarop de adviesraad wordt meegenomen in het opzetten van de RSA.
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Wonen
Afhankelijk van wat er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) woondeal zal worden
besloten voorzien wij eventueel een aanpassing in de tekst. Daarbij stellen wij voor om de
planning aan te passen om hierop aan te sluiten.

Onderschrijft u de beschreven regionale opgaven?

Gezondheid en ondersteuning / Jeugd en organisatie
Vanuit de gedachte dat lokaal wordt georganiseerd wat lokaal kan en dat regionaal wordt
georganiseerd wat regionaal moet (of beter kan) is onderschrijven wij de combinatie van
lichtere vorm van zorg en ondersteuning in de wijk en van specialistische vormen op
regionaal niveau. Wat wordt gemist, is een nadere duiding van wat de schrijver voor ogen
staat. De vraag komt op wat de toevoeging “op basis van beschikbaarheid” bij de lichtere
vormen van zorg en ondersteuning precies betekent. Om onduidelijkheid te voorkomen en
het draagvlak te vergroten zien wij graag een concretere uitwerking op deze opgaven.

Economie
De werkgelegenheid loopt niet gelijk op met de beroepsbevolking; en tevens is de regio
enorm aan het vergrijzen. Op dit onderwerp staat als ambitie genoemd dat voor het behoud
van een gezonde woon-werk balans het van belang is dat er aandachtspunten zijn. Er zijn
sterke signalen dat er nu al geen sprake is van een gezonde woon-werkbalans (zowel
kwantitatief als kwalitatief). Een intensivering van de regionale samenwerking en centrale
regievoering op dit onderwerp zou daarom noodzakelijk zijn om deze balans te herstellen.
Verder is op te merken dat het belangrijk is dat voor de inzet op de economie van toekomst
dat de focus niet alleen ligt op media!ictlzorg maar c5ck de maakindustrie en handel, de
sectoren waarin met name beroeps en middelbaargeschoolden in werken, die nu voor hun
werk moeten pendelen.

Mobiliteit
In de notitie staat dat er moet worden ingezet op goed busvervoer. De lobby voor
busverbinding Loosdrecht-Hollandsche Rading ontbreekt daarin echter. Graag zouden wij
die toegevoegd willen zien.

Op welke regionale opgaven wilt u met de andere gemeenteraden in gesprek gaan?

Regierol Hilversum
Hoe de regierol van de centrumgemeente (Hilversum) de gemeente het beste vorm gegeven
kan worden t.a.v. regionale arbeidsmarkt ontwikkelingen en de regionale samenwerking
t.a.v. werk en inkomen. Bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de projecten Werken aan werk
en Perspectief op werk.

Maatwerk en werkkamer
Ruimte voor lokaal maatwerk: Naast de regionale ontwikkelingen hechten gemeenten ook
veel waarde aan het aanbieden van lokale maatwerk trajecten aan de inwoners. Daarbij gaat
het om zaken zoals de invulling van de rol van de werkkamer. Wellicht heeft een versterkte
rol van de werkkamer een positief effect op de regionale arbeidsmarkt ontwikkelingen.

Milieu en duurzaamheid
De genoemde thema’s zijn al onderwerp van regionale samenwerking. Voor het thema
energietransitie is de uitwerking al zoveel mogelijk geconcretiseerd, wat op zichzelf goed is
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maar niet hoeft te betekenen dat elke gemeente op alle thema’s mee hoeft te doen. Dit was
ook een van de uitkomsten van de evaluatie van het lopende uitvoeringsprogramma
energietransitie. De diversiteit in aanpak tussen gemeenten is niet weergeven maar zeker
relevant. Het is belangrijk om helder te maken wat op de diverse thema’s de rolverdeling is
tussen Regio Gooi en Vecht en gemeenten. Ook is het belangrijk om samenwerken hierin te
specificeren. Dit kan uiteenlopen van kennisdeling tot regierol Regio. Met name op het
gebied van stikstof is dit niet helemaal duidelijk.

Wonen
Op dit onderwerp zouden wij graag in gesprek willen gaan over hoe wij regionaal om willen
gaan met kansrijke locaties voor bouwen waar relatief veel beperkingen gelden. Daarbij gaat
het met name over de ontwikkelingen met gevolgen voor buurgemeenten en de omgang met
beleid van hogere bestuurslagen.

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraad van Wijdemeren,

de

drs.
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de burgemeester,

Hörchner La rso n


