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Provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek

Geacht College,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw besluit d.d. 12 september, waarin u uw
conclusies verwoord naar aanleiding van het gevoerde open overleg in de arhi-procedure.
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid hierop te reageren.
Wij willen onze verbazing uitspreken over het feit dat een belangrijk deel van de problematiek,
namelijk het ontbreken van voldoende regionale bestuurskracht in uw brief niet wordt
geadresseerd. Wij verzoeken u uw visie en gedachten op dit punt expliciet te maken en aan te
geven hoe u denkt dat uw voorstellen bijdragen aan de versterking van de regionale
bestuurskracht.
Wij betreuren het dat, in uw visie naar versterking van de bestuurskracht, slechts gesproken wordt
over een eerste fase van herindeling. Op geen enkele wijze wordt verwezen naar het lange termijn
perspectief van één gemeente in de regio. Het is de oplossing die in het bestuurskracht onderzoek,
door diverse externe partijen, qua oplossend vermogen met kop en schouders boven de andere
scenario’s uitsteekt. Het is ook juist deze oplossing die de raad van Hilversum nadrukkelijk heeft
bepleit in haar reactie.
Bovendien is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat ook andere gemeenten, indien zij
zouden moeten opgaan in een arhi-procedure de voorkeur geven aan de ontwikkeling naar
uiteindelijk één gemeente. Wij verzoeken u derhalve uw visie over de vorming naar één
gemeente in de regio schriftelijk duidelijk te maken.
Als provincie heeft u meerdere malen uw zorgen uitgesproken over het ontbreken van voortgang
door de regiogemeenten met de versterking van haar bestuurskracht. De rapportage van Deloitte
bevestigt de noodzaak om op korte termijn stappen te zetten. De door u voorgestelde termijnen
van herindeling getuigen wat ons betreft niet van de door u eerder uitgesproken urgentie. De
genoemde termijnen zijn in een aantal gevallen weinig specifiek of pas effectief op lange termijn.
Wij vrezen dat we op deze manier een periode ingaan van “eindeloos gepalaver en
meestribbelen” om het rapport van Deloitte nog maar eens te citeren.
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In uw brief wordt aan alle gemeenten, uitgezonderd Hilversum, expliciet vragen gesteld.
Desalniettemin willen wij nogmaals benadrukken dat er op korte termijn daadkrachtige stappen
moeten worden gezet om de bestuurskracht in de regio te versterken. Hilversum zal constructief
meewerken aan de realisatie hiervan. De einduitkomst blijft wat ons betreft variant D, één
gemeente. De variant die volgens het rapport van Deloitte de grootste kans biedt om de
beperkingen van het huidige bestuurlijke systeem op te heffen. Een mogelijke tussenstap van
maximaal drie gemeentes, met uitdrukkelijk perspectief op één gemeente willen wij hierbij niet
uitsluiten.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Meervoudige centrumregeling samenwerking Huizen, Blaricum en Laren

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Huizen, Blaricum en
Laren;
overwegende dat de colleges van burgemeester en wethouders van Huizen, Blaricum en
Laren het voornemen hebben uitgesproken hun samenwerking op het gebied van de in de
regeling omschreven taken en bevoegdheden te versterken;
dat door deze intensivering van de samenwerking en het werken met een mandaatregeling
de bestuurlijke inbreng van deze gemeenten op regionale en bovenregionale schaal
effectiever en efficiënter wordt en bijdraagt aan de versterking van de regionale en
bovenregionale bestuurskracht, met minder bestuurlijke drukte;
Dat door deze samenwerking balans wordt aangebracht tussen (boven)regionale en lokale
bestuurskracht;
Dat daarom de volgende Gemeenschappelijke Regeling wordt aangegaan, strekkende tot
een wederzijdse mandatering op de daartoe aangewezen beleidsterreinen;
de raden van Huizen, Blaricum en Laren aan hun onderscheiden colleges van burgemeester
en wethouders voor het treffen van deze gemeenschappelijke regeling toestemming hebben
verleend, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gelet op hoofdstuk 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;
hebben vastgesteld de volgende gemeenschappelijke regeling:
Paragraaf 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. BEL Combinatie: de gemeenschappelijke regeling (werkorganisatie) van de
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren;
b. centrumgemeente: de deelnemende gemeente die namens de andere deelnemers
bevoegdheden of taken uitoefent zoals bedoeld in artikel 4 en het register;
c. Gemeenten: de centrumgemeente en de deelnemende gemeente gezamenlijk;
d. Regeling: deze meervoudige centrumregeling samenwerking gemeenten Huizen,
Blaricum en Laren;
e. Register: het register (als genoemd in artikel 3) dat een overzicht bevat van de
beleidsterreinen/bevoegdheden/taken waarop de samenwerking betrekking heeft.

1

Paragraaf 2 Belang en centrumgemeenteconstructie
Artikel 2 Belang
1. De regeling wordt getroffen in verband met de wens van de gemeenten tot
intensivering van de samenwerking op het gebied van beleidsterreinen met een
bovenlokaal belang, zoals benoemd in de regionale samenwerkingsagenda (RSA)
van de regio Gooi- en Vechtstreek. Het gaat dan om bundeling van de bestuurlijke
inbreng in de regio Gooi- en vechtstreek en overige relevante overlegstructuren
(MIRT, MRA, etc.).
2. Gelet op de analyses uit de rapporten van Winsemius (2013), Jansen/te Grotenhuis
(2014) en het bestuurskrachtonderzoek Deloitte (2016) worden in ieder geval de
volgende beleidsterreinen als zijnde van evident bovenlokaal belang aangemerkt:
a. Milieu en duurzaamheid;
b. Ruimte en mobiliteit;
c. Economie en innovatie;
d. Cultuur, recreatie en toerisme;
e. Sociaal domein;
3. De colleges kunnen gezamenlijk besluiten meer beleidsterreinen onder de werking
van deze regeling te brengen.
Artikel 3 Centrumgemeente
1. Een deelnemende gemeente fungeert voor één of meerdere beleidsterreinen als
centrumgemeente. In het Register is vastgelegd voor welk(e) beleidsterrein(en) een
deelnemende gemeente is aangewezen als centrumgemeente.
2. Daartoe mandateren de bestuursorganen van de overige deelnemende gemeenten
hun, voor de uitvoering van deze regeling ter zake doende, bevoegdheden aan het
bestuursorgaan van de centrumgemeente.
3. Het Register als bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld door de colleges van de deelnemende gemeenten.
Paragraaf 3: Taken, mandaat en beleidskader
Artikel 4 Mandaat en beleidskader
1. Het mandaat aan de colleges wordt uitgeoefend door de betrokken
portefeuillehouder.
2. De standpuntbepaling op de beleidsterreinen en de uitoefening van de
gemandateerde bevoegdheid geschieden als volgt:
a. Per beleidsterrein wordt door de colleges en gemeenteraden een beleidskader
vastgesteld met de specifiek door de HBL-gemeenten gewenste visie op de
(boven) regionale schaal, ten aanzien van de regionale RSAuitvoeringsprogramma’s. Bij beslissingen over uitvoering van het beleidskader
wordt gestreefd naar het bereiken van inhoudelijke consensus.
b. Uitoefening van het mandaat vindt plaats overeenkomstig de sub a. vastgestelde
beleidskaders. Het mandaat is specifiek gericht op en bedoeld voor de regionale
besluitvorming binnen de vastgestelde beleidskaders en budgetten.
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c. Indien stemming en standpuntbepaling gevraagd worden voor onderdelen van de
beleidsterreinen waarin het beleidskader en budgetten niet voorzien, vindt vooraf
afstemming plaats op portefeuillehouders-niveau. Indien een portefeuillehouder
constateert dat er geen gezamenlijk standpunt ligt en/of budgetoverschrijdingen
het gevolg zouden zijn van de voorgenomen standpuntbepaling door het
collegelid uit de centrumgemeente, vindt gezamenlijk overleg van de colleges
plaats voor een standpuntbepaling, georganiseerd door de centrumgemeente.
d. Indien het gezamenlijke besluit van de colleges in (een van) de
centrumgemeenten zou leiden tot wijziging van de gemeentebegroting, dient dat
voorbehoud te worden gemaakt bij uitoefening van het mandaat.
e. Indien na het gezamenlijk overleg van de colleges als bedoeld in lid c. geen
eensluidend standpunt kan worden ingenomen, brengt de centrumgemeente de
onderscheiden standpunten naar voren in het overleg/gremium waarin de
regionale afstemming op het thema plaatsvindt met vermelding van de
beleidskeuze per gemeente.
f. Indien de regionale besluitvorming / keuze afwijkt van het HBL-standpunt vindt
onderling overleg plaats of er aanleiding is om alsnog het regionale standpunt te
ondersteunen.
Artikel 5
Ambtelijke ondersteuning centrumgemeenten
1. De BEL-Combinatie en de ambtelijke organisatie van de gemeente Huizen zorgen
gezamenlijk voor een adequate ambtelijke ondersteuning van en advisering aan de
(gemandateerde) portefeuillehouders c.q. colleges.
2. De uitwerking ten aanzien van de ondersteuning zal door de colleges worden
vastgelegd in een nadere overeenkomst, en voorziet in ieder geval in afspraken ten
aanzien van de kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van de ambtelijke ondersteuning.
Paragraaf 4 Overleg
Artikel 6 Bestuurlijk overleg
1. De colleges van de gemeenten hebben ten minste tweemaal per jaar gezamenlijk
overleg. De colleges komen voorts bijeen wanneer één van de colleges dit
noodzakelijk acht.
2. In het overleg, bedoeld in het eerste lid, wordt gesproken over het verloop van de
samenwerking, de werking van het model en de resultaten met betrekking tot de
beoogde doelstellingen op het terrein van de regionale bestuurskracht.
3. De colleges van de gemeenten kunnen zich in het overleg, bedoeld in het eerste en
tweede lid, laten vertegenwoordigen door één of meerdere van zijn leden.
4. De portefeuillehouder van de centrumgemeente heeft zo vaak als nodig voor
adequate uitvoering van de gemandateerde taken overleg met de betreffende
portefeuillehouders van de deelnemende andere gemeenten voor het verkrijgen van
draagvlak voor besluitvorming en inbreng van gezamenlijke standpunten,
bijvoorbeeld in regionale formele overleggen van de regio Gooi- en vechtstreek.

Artikel 7 Ambtelijk overleg
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1. De gemeentesecretarissen van de gemeenten hebben ten minste één keer per
kwartaal gezamenlijk overleg over de uitvoering van de ambtelijke ondersteuning in
artikel 5.
2. De bij de uitvoering van de behartiging van het in artikel 2 gestelde belang en de
uitvoering van de daartoe behorende taken betrokken ambtenaren en medewerkers
van de gemeenten overleggen zo vaak als nodig met elkaar ter afstemming en
voorbereiding van gezamenlijke advisering aan portefeuillehouders, colleges en de
raden van de gemeenten.
Paragraaf 5 Informatie en verantwoording
Artikel 8 informatievoorziening en verantwoording door (centrum)gemeenten
1. Het college van de centrumgemeente geeft de colleges van de deelnemende
gemeenten schriftelijk de door één of meer leden van de colleges van de
deelnemende gemeenten gevraagde inlichtingen.
2. Het college van de centrumgemeente geeft de colleges van de deelnemende
gemeenten alle inlichtingen die deze colleges noodzakelijk en/of wenselijk achten.
3. De colleges leggen periodiek conform de reguliere jaarrekeningprocedure (dan wel
op een nader door de raden te bepalen wijze) verantwoording aan de gemeenteraden
af over de uitoefening van het aan hen verleende mandaat.
4. Indien het daarbij voor een juiste informatievoorziening van de gemeenteraad
praktisch en dienstig is ook de colleges van de (andere) centrumgemeenten te
kunnen horen, worden die colleges cq. (gemandateerde) portefeuillehouder(s)
uitgenodigd om aanwezig te zijn in de vergadering van de gemeenteraad en daarbij
in de gelegenheid gesteld het woord te voeren.
Artikel 9 Informatievoorziening door de deelnemende gemeenten
De colleges van de overige deelnemende gemeenten geven het college van de
centrumgemeente alle inlichtingen die het college van de centrumgemeente ter behartiging
van het in artikel 2 gestelde belang nodig heeft/hebben.
Paragraaf 6 Wijziging, uittreding en opheffing
Artikel 10 Wijziging van de regeling
1. De regeling kan door de colleges van de gemeenten worden gewijzigd, nadat zij
hiertoe onderling overeenstemming hebben bereikt. Wijzigingen vinden alleen plaats
indien de wijzigingen bijdragen aan een verdere versterking van de regionale
bestuurskracht.
2. De colleges van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan
nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig
artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer de colleges van de
gemeenten op de wijze als vermeld in het tweede lid hiermee hebben ingestemd.
4. De wijziging van de regeling treedt, tenzij anders bepaald, in werking op de dag
volgend op die waarop de wijziging op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Artikel 11 Uittreding en opheffing
Uittreding en opheffing is niet mogelijk in de eerste vier jaar na het treffen van deze regeling.
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Paragraaf 7 Slotbepalingen
Artikel 12 Duur en inwerkingtreding van de regeling
1. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De regeling treedt in werking op de eerste dag na officiële bekendmaking van de
regeling.
Artikel 13 Evaluatie
In het eerste kwartaal van 2021 vindt een evaluatie plaats. De evaluatie wordt uitgevoerd
door de colleges van de gemeenten en is gericht op de vraag of het model werkt en of de
gemeenschappelijke regeling een bijdrage levert aan de versterking van de regionale
bestuurskracht. De wijze waarop de evaluatie plaatsvindt wordt in onderling overleg nader
uitgewerkt. Het resultaat van de evaluatie wordt ter kennisname gebracht van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.
Artikel 14 Bekendmaking en citeerwijze
1. De regeling wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt door de gemeenten. De
gemeente Blaricum wordt aangewezen als de gemeente die de publicatie in de
Staatscourant verzorgt en de inzending aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland.
2. De regeling wordt aangehaald als “meervoudige centrumregeling samenwerking
Huizen, Blaricum en Laren”.
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Toelichting Meervoudige centrumregeling samenwerking Huizen, Blaricum en
Laren
Algemeen
In de zienswijzen van de HBL-gemeenten in het kader van het ARHI -proces is aangegeven dat
gewerkt wordt aan een regeling ter versterking van de regionale bestuurskracht, nu blijkt dat het
primair op te lossen bestuurskrachtprobleem is gelegen in de regionale verhoudingen. Gelet op de
aard van de probleemstelling en de publiekrechtelijke context daarvan, ligt een uitwerking via een
lichte gemeenschappelijke regeling voor de hand.
In het kader van de ARHI procedure en het proces van open overleg tussen de provincie en de
gemeenten binnen de Gooi- en Vechtstreek is een opzet gemaakt voor een dergelijke regeling, om
vorm en inhoud te geven aan de gewenste samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Laren en
Huizen, en eventueel Eemnes. Eemnes ligt binnen de provincie Utrecht en valt buiten de ARHI
procedure. Het is aan Eemnes zelf of deze wil meedoen aan een eventuele gemeenschappelijke
regeling met de HBL gemeenten.
Er is vervolgens een meervoudige centrumgemeenteregeling opgesteld voor de HBL-gemeenten, die
voldoet aan de wens voor een lichte gemeenschappelijke regeling.
Bij een centrumgemeenteregeling worden geen nieuwe bestuursorganen opgericht; er is / zijn een
(of meer) centrumgemeente(n) waarvan het college (of gemeentelijke medewerkers) taken of
bevoegdheden uitvoeren voor de andere in de samenwerking betrokken deelnemers. Elke gemeente
is voor (een) beleidsterrein(en) centrumgemeente voor de HBL-inbreng in (boven)regionaal verband
aan de orde zijnde beleidsvelden. De beleidsterreinen worden bepaald aan de hand van de
strategische samenwerkingsagenda van de regio Gooi- en vechtstreek (RSA), het MIRT en de MRA.
Per beleidsveld/taak kan de centrumgemeente dus wisselen. Voor dat beleidsveld/taak levert de
betreffende centrumgemeente dan ook de ambtelijke ondersteuning, maar dat kan ook wisselen,
afhankelijk van de beschikbare ambtelijke capaciteit (kwaliteit en kwantiteit). De betrokken colleges /
portefeuillehouders voeren dan de in mandaat benoemde (d.w.z. in de GR neergelegde)
bevoegdheden uit in de regionale besluitvormings-gremia van bijvoorbeeld de regio Gooi en
Vechtstreek.
Hoe werkt dit nu straks in de praktijk? Hiertoe is een processchema opgesteld, met nadere
toelichting, deze is als bijlage bij deze toelichting op de regeling gevoegd.

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
Dit behoeft verder geen toelichting.

Paragraaf 2

Belang en centrumgemeenteconstructie

Artikel 2 Belang
Ten aanzien van het belang geldt dat de regionale samenwerkingsagenda van de regio Gooi- en
vechtstreek (RSA) hierin leidend is. Daarmee zijn de strategische onderwerpen voor samenwerking
voor de komende jaren bepaald. In samenhang daarmee horen ook de MRA en MIRT hierbij voor wat
betreft de bovenregionale schaal. De beleidsterreinen zijn geclusterd in 5 thema’s:
Milieu en duurzaamheid;
Ruimte en mobiliteit;
Economie en innovatie;
Cultuur, recreatie en toerisme;
Sociaal domein.
Eventueel kunnen andere thema’s worden toegevoegd.
Artikel 3 Centrumgemeente
In een apart Register is opgenomen voor welke onderwerpen deze regeling van toepassing is, en
welke gemeente dan voor die onderwerpen bestuurlijk de centrumgemeente zal zijn.

Paragraaf 3

Taken, mandaat en beleidskader

Artikel 4 Mandaat en beleidskader
Binnen de centrumgemeente wordt een portefeuillehouder belast met het onderwerp, waarvoor die
gemeente als centrumgemeente is aangewezen. Voor de standpuntbepaling en de bestuurlijke
inbreng in de regio is het van groot belang dat de 3 gemeenten voor die onderwerpen zoveel
mogelijk vooraf een gezamenlijk beleidskader opstellen waaruit een gezamenlijke visie valt af te
leiden voor de onderwerpen uit de RSA en de daaruit volgende uitvoeringsprogramma’s. Daarmee
wordt een stevige basis gelegd voor de gemandateerde portefeuillehouder. Zolang er binnen het
gezamenlijk vastgestelde beleidskader wordt gewerkt, kan de portefeuillehouder in de regio
standpunten inbrengen namens de 3 gemeenten, dus namens de HBL. Dat zal dan veelal gaan om
regionale overleggen waarin de deelnemende gemeenten standpunten inbrengen, en waarin wordt
gestreefd naar gezamenlijke visies en standpunten in regionaal verband. Uiteindelijk zal dit in de
meeste gevallen vervolgens leiden tot gezamenlijk voorbereide regionale voorstellen voor de
afzonderlijke colleges en/of gemeenteraden.

Hiermee wordt de bestuurlijke drukte in de regio verminderd omdat er namens de HBL met 1 stem
wordt gesproken, waarmee de discussies op regionaal niveau verminderen. Vooraf is er immers al
overeenstemming bereikt binnen de HBL. Het streven hierbij is steeds het bereiken van consensus
met elkaar.
Voorzover het beleidskader nog niet toereikend is, of hiervan wordt afgeweken, kan de
portefeuillehouder niet met mandaat werken, en zal afstemming gezocht moeten worden met de
andere portefeuillehouders binnen de gemeenten. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van
ambtelijke overleggen (ter voorbereiding) en portefeuillehouder overleggen in HBL verband. Ook
bestaat de mogelijkheid om als colleges en/of gemeenteraden bij elkaar te komen om gezamenlijk te
praten over visievorming en standpuntbepaling. Als een individuele gemeente hecht aan een
afwijkend standpunt zullen de afzonderlijke standpunten worden ingebracht in het regionale overleg.
Met deze mogelijkheid wordt buitengewoon terughoudend omgegaan. De centrumgemeente zal dat
via de gemandateerde wethouder in laten brengen. De verwachting is dat dit slechts in
uitzonderingsgevallen aan de orde zal zijn. Belangrijk is tevens dat in het geval op regioniveau
afwijkend wordt besloten van de HBL standpunten, de optie wordt opengehouden om alsnog
commitment te geven aan het regionale besluit.
Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning centrumgemeenten
Een goede ambtelijke ondersteuning is van groot belang. In het kader van deze regeling worden
eisen gesteld aan de kwaliteit en kwantiteit van de inzet, en verder met name aan de strategische
samenwerkingsvaardigheden van de medewerker. De verwachting is dat er per beleidsveld ten
behoeve van centrumgemeente een regisserend ambtenaar zal zijn voor de planning, prioritering,
onderlinge afstemming en regie op het proces van besluitvorming.
In een nadere overeenkomst wordt uitgewerkt voor welke onderwerpen ambtelijke ondersteuning
wordt verzorgd vanuit de BEL Combinatie en voor welke onderwerpen deze ondersteuning wordt
geleverd vanuit de gemeente Huizen. De ondersteuning hoeft niet per definitie geleverd te worden
vanuit de centrumgemeente voor dat onderwerp. Er zal gekeken worden welke organisatie voor welk
onderwerp het beste de ondersteuning kan leveren, los van het feit wie dan bestuurlijk
centrumgemeente is voor dat onderwerp.

Paragraaf 4

Overleg

Artikel 6 Bestuurlijk overleg
Het is belangrijk dat de bestuurders elkaar regelmatig spreken. Bouwen aan onderlinge relaties,
vertrouwen in elkaar, het geven en nemen in een samenwerkingsrelatie, allemaal factoren die
belangrijk zijn bij de samenwerking.
Formeel is hiertoe in de regeling opgenomen dat de colleges ten minste tweemaal per jaar overleg
hebben met elkaar. De colleges houden toezicht op de werking van de regeling en evalueren in dit
overleg het model en de bereikte resultaten op het gebied van de regionale bestuurskracht. Verder
vormen de colleges, na de gemeentesecretarissen, het tweede escalatieniveau. Het zal duidelijk zijn
dat dit ook vaker mag zijn, in de beginfase van de samenwerking zal dit wellicht nodig zijn. Verder
hebben de portefeuillehouders per onderwerp overleg met hun collega’s zo vaak als dat nodig is. Ook
hier geldt dat dit in de beginfase wellicht vaker zal zijn.

Artikel 7 Ambtelijk overleg
Ook voor de secretarissen en medewerkers is het belangrijk om elkaar regelmatig te spreken.
Daarvoor geldt hetzelfde als bij de bestuurders. Vooralsnog wordt uitgegaan van één keer per
kwartaal. De secretarissen houden toezicht op de uitvoering, zorgen voor voldoende inzet van
mensen en middelen, en ondersteuning van de portefeuillehouders. Daarnaast vormen de
gemeentesecretarissen het eerste escalatieniveau.
Verder is vooral bij de medewerkers inhoudelijk overleg van belang voor afstemming en om te
komen tot integrale en gedragen adviezen en voorstellen aan de bestuurders. De ambtenaren zorgen
voor de beleidsvoorbereiding, advisering aan de portefeuillehouders en ambtelijke
vertegenwoordiging in de regio.

Paragraaf 5

Informatie en verantwoording

Artikel 8 Informatievoorziening en verantwoording door (centrum)gemeenten
De centrumgemeente dient zorg te dragen voor een goede informatievoorziening aan de andere
gemeenten. Het kan gaan om gevraagde inlichtingen. Er wordt uitgegaan van een actieve
informatiestroom richting de deelnemende gemeenten, dit kan zowel via de in artikel 6 en 7
genoemde overleggen, maar het kan ook via periodieke informatiebrieven of op andere wijze, dan
nader uit te werken.
In het kader van de verantwoordingsplicht is in de regeling opgenomen dat de colleges van de
centrumgemeenten verantwoording afleggen aan de gemeenteraden over de uitoefening van het
mandaat. Dit kan via de reguliere P&C cyclus (jaarrekening). Indien het voor een goede
informatievoorziening nodig is kan het college of de portefeuillehouder van een centrumgemeente in
een raadsvergadering van de andere gemeenten worden uitgenodigd aanwezig te zijn en zo nodig
het woord te voeren tijdens de raadsvergadering.
Artikel 9 Informatievoorziening door de deelnemende gemeenten
Om de taken goed uit te kunnen voeren als centrumgemeente zal het duidelijk zijn dat de andere
gemeenten de nodige inlichtingen moeten verstrekken aan de centrumgemeente.

Paragraaf 6

Wijziging, uittreding en opheffing

Artikel 10 Wijziging van de regeling
De regeling kan worden gewijzigd, mits de gemeenten het daarover met elkaar eens worden. Dit
artikel biedt de mogelijkheid om waar nodig de werkwijze bij te sturen waar dat de versterking van
de regionale bestuurskracht ten goede komt.

Artikel 11 Uittreding en opheffing
Het uittreden en opheffen van de regeling is de eerstkomende 4 jaar (de komende raadsperiode
2018 – 2022) niet mogelijk.

Paragraaf 7

Slotbepalingen

Artikel 12 Duur en inwerkingtreding van de regeling
De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zoals in artikel 11 is aangegeven, zal het
uittreden en opheffen binnen de eerste 4 jaar niet plaatsvinden. Er is bewust gekozen voor
onbepaalde tijd, om aan te geven dat ingezet wordt op een langdurige (duurzame)
samenwerkingsrelatie tussen de gemeenten.
Artikel 13 Evaluatie
Er is gekozen voor een evaluatie in 2021, dat zal zijn 2 jaar nadat de regeling in werking is getreden.
Dit is mede ingegeven door de opstelling vanuit de provincie, die met deze keuze van de gemeenten
voor een meervoudige centrumregeling in kan stemmen, maar wel onder de voorwaarde van een
evaluatie begin 2021.
Artikel 14 Bekendmaking en citeerwijze
De gemeenten dienen zelf zorg te dragen voor bekendmaking op de gebruikelijke wijze. Daarnaast
schrijft de Wet gemeenschappelijke regelingen voor dat er publicatie plaatsvindt in de Staatscourant.
Hierbij is ervoor gekozen dat de gemeente Blaricum dit verzorgt.

Processchema
Bijlage bij de Meervoudige centrumregeling samenwerking
Huizen, Blaricum en Laren

A) Scope

B) (Boven) regionale
gremia en agenda’s

D) HBL processen

RSA
MIRT
G&V
MRA
etc.
Gemeenten
Blaricum
Laren
Huizen

Thema’s op
(boven) regionale
schaalniveaus

1 Gemeenschappelijke toekomstvisie en
kaders HBL m.b.t. (boven) regionale
schaalniveaus

• Toezicht op werking
centrumregeling
• Informeren gemeenteraad
• Tweede escalatieniveau

• Standpuntbepaling
• Portefeuilleoverleg
• Bestuurlijke
vertegenwoordiging in regio

4 Voorbereiden HBL
Standpunt voor PH overleg

5 PH overleg
6b Vaststellen gezamenlijk
standpunt PH’s

Economie &
Innovatie

6c Voorbereiden evt.
collegebesluiten
Bestuurlijke
afstemming en
besluitvorming

• Kaderstelling
• Toezicht en controle
• Via regulieren P&C cyclus en
reguliere afstemming met
college

3 Agenderen en initiëren

Ambtelijke
voorbereiding

Ruimte & Mobiliteit,

Sociaal Domein

Gemeenteraden

Colleges van
B&W

2 Afstemming en planning uitvoeringsprogramma’s

Milieu &
Duurzaamheid

Cultuur, recreatie &
toerisme

C) Actoren meervoudige centrum regeling HBL

7 Besluit

Gemeentes ecretarissen

• Toezicht op uitvoering van de
centrumregeling
• Ondersteuning en advisering
portefeuillehouders
• Eerste escalatieniveau

Colleges van
B&W

Gemeenteraden

8 Voorbereiden evt.
raadsbesluiten en
raadsinformatie

•
•
•
•

Beleidsvoorbereiding
Bestuursadvisering
Afstemming HBL
Ambtelijke
vertegenwoordiging in regio

Aspecten
centrumregeling

Toelichting

A) Scope

De scope van de regeling betreft de regionale en bovenregionale schaalniveaus waarop de HBL gemeenten acteren en daarbinnen de voor die niveaus
relevante thema’s.

B) (Boven) regionale
gremia en agenda’s

C) Actoren
Meervoudige
centrum regeling
HBL

D) HBL processen

De regeling richt zich op thema’s en sluit op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan op de gremia/overlegstructuren die rondom deze thema’s zijn
georganiseerd.

In de meervoudige centrumregeling zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raden, colleges en de ambtelijke organisaties
uitgewerkt.

Binnen de HBL gemeenten wordt een meervoudige centrumregeling ingericht die zich richt op gezamenlijke standpuntbepaling en agendering t.a.v. de
(boven) regionale thema’s. De processen binnen HBL worden zo ingericht dat per thema een portefeuillehouder met mandaat (i.c. de centrumgemeente)
de 3 gemeenten op (boven) regionaal vertegenwoordigd in de vorm van gezamenlijke standpunten en van daaruit ook kan deelnemen aan regionale
bestuurlijke besluitvorming. Waar nodig worden raden en colleges van de 3 gemeenten betrokken. Daarnaast worden de ambtelijke processen
georganiseerd op zodanige wijze dat de bestuurlijke besluitvorming kwalitatief en tijdig wordt voorbereid.

A)
Uitwerking
scope

Toelichting

3 Gemeenten

De regeling wordt aangegaan door de gemeenten Blaricum, Laren en Huizen, dit ter versterking van de regionale bestuurskracht.

Thema’s op
(boven)
regionale
schaalniveaus

Vooralsnog zijn 5 thema’s onderscheiden: Milieu & Duurzaamheid, Ruimte & Mobiliteit, Economie & Innovatie, Cultuur, recreatie & toerisme en Sociaal Domein. Per
thema wordt een centrumgemeente/gemandateerd portefeuillehouder bepaald. Het aantal thema’s kan naar behoefte worden uitgebreid.

B) Uitwerking
(Boven) regionale
gremia en agenda’s
RSA
MIRT
G&V
MRA
etc.

Toelichting

In de regio zijn verschillende vehikels en platforms actief waarop de HBL standpunten worden voorbereid en ingebracht. De regeling voorziet in een
effectieve en efficiënte vertegenwoordiging namens HBL

Ambtelijke
voorbereiding

De ambtelijke inbreng in de diverse platforms wordt vanuit HBL gebundeld.

Bestuurlijke
afstemming en
besluitvorming

HBL wordt per thema vertegenwoordigd door 1 gemandateerde portefeuillehouder die namens de HBL gemeenten een gezamenlijk standpun t
vertegenwoordigd. Hiermee wordt vanuit de HBL gemeenten de slagkracht op de (boven) regionale dossiers vergroot.

C) Uitwerking
Actoren meervoudige
centrum regeling
HBL

Toelichting

Gemeenteraden

De gemeenteraden zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de kaderstelling en het toezicht/de controle op de (boven)regionale thema’s. De gem eentelijke
kaders worden afgestemd en gebundeld zodat vanuit HBL een gezamenlijk kader ontstaat waarbinnen de centrumregeling kan operer en. Bij de start van
de regeling worden de raden betrokken bij het vaststellen van het gemeenschappelijke kader waarbinnen de mandaten worden uitg evoerd. Daarbij kan
gedacht worden aan een gezamenlijke raadsvergadering waarin het kader wordt besproken. Verder worden de raden betrokken bij d e reguliere
kaderstellings- en verantwoordingsprocessen (bij de begroting, de jaarrekening, tussentijdse informatievoorziening) en via de be staande raads- en
commissie structuren en de (of vergelijkbare gremia). Indien de kaders niet toereikend blijken te zijn (financieel, beleidsma tig) voor de colleges om te
kunnen handelen, wordt aan de raden op de gebruikelijke wijze een voorstel voorgelegd. De raden worden in het kader van de re geling door de
deelnemende gemeenten meegenomen in het geven van invulling aan hun posities en rollen m.b.t. de regionale thema’s.

Colleges van
B&W

De colleges houden toezicht op de werking van de regeling. Daarbij gaat het primair om de (evaluatie van) de de versterking van de regionale
bestuurskracht namens de HBL gemeenten. Hiertoe overleggen zij minimaal twee keer per jaar of vaker indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld als
gezamenlijke standpuntbepaling bij een onderwerp waar dat niet tot stand komt, ook niet na tussenkomst van de gemeentesecreta rissen. Tevens
organiseert het college begin 2021 een evaluatie van de regeling. De colleges leggen t.a.v. de (boven) regionale thema’s via de reguliere kanalen en/of via
de actieve informatieplicht verantwoording af aan de eigen raden. In raads - of commissievergaderingen (of vergelijkbare gremia) kunnen zij de betreffende
gemandateerde portefeuillehouder (als die van een andere gemeente afkomstig is) uitnodigen om een nadere inhoudelijke toelich ting te geven.
Voor alle (vooralsnog vijf) thema’s wordt een gemandateerde portefeuillehouder aangewezen. De gemeente van de portefeuillehou der treedt dan op als
centrumgemeente. Selectie van de gemandateerde portefeuillehouders vindt plaats in onderling overleg, waarbij de binnen de colleges aanwezige kennis
en ervaring op de betreffende thema’s belangrijke criteria zijn. Het mandaat betreft het vertegenwoordigen van het gezamenlij ke standpunt van de HBL
gemeenten op (boven) regionaal niveau en daar deel te nemen aan de bestuurlijke besluitvorming. Het standpunt van de HBL geme enten wordt bepaald
in een portefeuillehouders overleg dat regelmatig plaatsvindt (fysiek of indien mogelijk digitaal). Indien daar aanleiding to e is kan door de
portefeuillehouders worden besloten het standpunt door de 3 colleges te laten bevestigen. Indien gezamenlijke besluitvorming niet tot stand komt kunnen
de gemeentesecretarissen worden ingeschakeld en indien nodig vervolgens de colleges om alsnog tot overeenstemming te komen. Zij vormen de
escalatieladder. Het uitgangspunt van de regeling is dat wordt gewerkt met gezamenlijke standpunten. Dit zal in 95% van de si tuaties het lukken, omdat
met het gemeenschappelijke kader en de escalatieladder wordt gewerkt. Er wordt met buitengewone terughoudendheid gebruik gema akt van de ruimte
die de regeling biedt om de gemandateerde portefeuillehouder een gedeeld standpunt te laten inbrengen namens de HBL gemeenten .

Gemeentesecretarissen

De gemeentesecretarissen houden toezicht op de uitvoering van de regeling. Daartoe overleggen zij minimaal 4 keer per jaar. Zij dragen zorg voor de
inrichting van de ambtelijke organisatie en processen van de regeling en ondersteunen en adviseren de portefeuillehouders.

De ambtelijke ondersteuning van de portefeuillehouders wordt georganiseerd vanuit gemeente Huizen en de BEL Combinatie. Per thema wordt op basis
van deskundigheid en competenties een regisserend ambtenaar aangewezen. Deze ambtenaar bundelt de relevante vraagstukken en d e aanwezige
kennis en coördineert de ambtelijke voorbereiding en de bestuurlijke besluitvorming namens de gemeenten gezamenlijk. Hiermee wordt advies op advies
vanuit de deelnemende gemeenten voorkomen. De regisserend ambtenaar kent de politiek-bestuurlijke context en onderkent van daaruit vroegtijdig
eventuele verschillen van inzicht. Op basis hiervan bereidt hij/zij de besluitvorming zodanig voor dat de gezamenlijke standpuntbepaling wordt bevorderd.
Ten behoeve van de uitvoering van de regeling is het noodzakelijk de ambtelijke ondersteuning op onderdelen qua formatie en/of kennis en competenties
te versterken. Daartoe zullen de gemeente Huizen en de BEL Combinatie de eventuele personele en financiële consequenties in k aart brengen en
doorvoeren.

D) HBL Processen (casus)

Toelichting

De processtappen binnen HBL
worden aan de hand van een
concrete casus. De casus
betreft het geven van input die
vanuit het MIRT onderzoek aan
de betrokken gemeenten wordt
gevraagd. Voor de HBL
gemeenten betekent dit dat
gezamenlijke input wordt
geleverd.

Casus

De input is bedoeld voor een
ambtelijke gebiedssessie die als
voorbereiding dient op
maatregelenpakketten die aan
de bestuurders worden
voorgelegd.

1

Het uitgangspunt van de regeling is dat de HBL gemeenten een gemeenschappelijk kader vaststellen waarbinnen de
beleidsvoorbereiding en het mandaat kunnen worden uitgevoerd. Dit gemeenschappelijk kader zorgt ervoor dat 90% van de standpunten
gezamenlijk kan worden vastgesteld. Het kader bestaat uit de toekomstvisie en doelen m.b.t. de (boven) regionale thema’s. Bin nen de
kaders is er wel ruimte voor couleur locale op de lokale schaalniveaus. Bij het vaststellen van het gemeenschappelijke kader voor het
(boven) regionale niveau worden daarom ook de onderliggende lokale belangen van de deelnemende gemeenten inzichtelijk gemaakt.
Daarmee is transparant of lokale belangen eventueel verschillen en of lokale belangen op een bepaald thema aan - of afwezig zijn. Op
basis van dit inzicht kan tijdig worden geanticipeerd op de aanwezige overeenkomsten, verschillen en lokale belangen. Dit kom t de
besluitvorming ten goede.

Zo zijn er ook kaders geformuleerd die een kapstok bieden voor de uitwerking van het MIRT.

2 3

De vraag om input te leveren voor het MIRT komen bij de betreffende beleidsambtenaren van Huizen en de BEL Combinatie binnen.
Onder regie van de regisserend ambtenaar worden de beantwoording van de vragen voorbereid. Door de kennis te bundelen ontstaa t
een kwaliteitsimpuls. Gezamenlijk wordt bepaald welke informatie nog moet worden opgehaald bij de vragenstellers. Op basis va n de
bestaande kaders kunnen de vragen worden beantwoord en kan worden deelgenomen aan de ambtelijke gebiedssessie (stap 2). Door de
bundeling van kennis en capaciteit ontstaat er als bijkomend voordeel ook ruimte om niet allen te reageren op de vragen, maar ook als
HBL zelf meer aan het stuur te komen door extra aandachtspunten te in te brengen en te agenderen (stap 3).

D) HBL Processen (casus)

4

5

6 7

Toelichting

Nadat de gebiedssessie is geweest ontvangen de gemeenten op basis van de ambtelijke input het voorstel voor de maatregelpakketten die aan
de bestuurders in de regio worden voorgelegd. Onder leiding van de regisserend ambtenaar stellen de betrokken ambtenaren een notitie op
voor het HBL portefeuillehouder overleg met de wethouders die vanuit de 4 gemeenten over het MIRT gaan. In deze notitie wordt geadviseerd
over een standpunt over de voorgestelde de maatregelpakketten namens HBL inclusief een analyse in hoeverre deze binnen de bes taande
kaders kunnen worden uitgevoerd. Er is dus sprake van 1 advies namens beide ambtelijke organisaties aan de portefeuillehouder s.

Het portefeuillehouder overleg over de MIRT maatregelpakketten wordt gehouden onder voorzitterschap van de gemandateerde wethouder. Dit
overleg vindt fysiek plaats of digitaal (dat kan als er alleen maar afhamerstukken zijn). De regisserend ambtenaar is hierbij de eerste adviseur
van de portefeuillehouders namens alle betrokken gemeenten. In het portefeuillehouders overleg wordt het standpunt over de pakketten
namens HBL vastgesteld. De besluitvorming is gericht op consensus. Het gemeenschappelijk kader inzake de (boven) regionale be langen is
hiervoor de basis. Wel is er de mogelijkheid dat portefeuillehouders voor hun gemeenten een afwijkend standpunt hebben. Het g aat hier om
uitzonderingen.
•

•

8

Indien het standpunt is in te passen binnen de bestaande kaders, dan brengt de gemandateerde wethouder het HBL gezamenlijke (of het
gedeelde) standpunt schriftelijk en/of mondeling naar het regionale bestuurlijke overleg (stap 6a) en kan hij inzake, indien van toepassing, op
regionaal niveau meedoen aan de besluitvorming (stap 7) en het resultaat hiervan terugkoppelen aan de portefeuillehouders of colleges.
Indien de besluitvorming op regionaal niveau afwijkt van het gezamenlijke of de gedeelde standpunten, wordt bezien of er aan leiding is om
alsnog het regionale standpunt te ondersteunen.
Indien de standpunten die voortvloeien uit het portefeuillehouder overleg (stap 5) niet passen binnen de kaders of indien di t anderszins
noodzakelijk wordt geacht, worden de standpunten eerst aan de colleges voorgelegd (stap 6b) alvorens de gemandateerde wethoud er het
standpunt vertegenwoordigd. Het voorstel wordt wederom voorbereid namens beide ambtelijke organisaties, onder leiding van de
regisserend ambtenaar (stap 6c). Na besluitvorming door de colleges worden de stappen 6a en 7 alsnog uitgevoerd.

De vastgestelde maatregelpakketten worden uitgevoerd indien deze binnen de vastgestelde kaders passen. De gemeenteraden worden via de
reguliere kanalen over de voortgang geïnformeerd. Dit wordt voorbereid namens beide ambtelijke organisaties, onder leiding va n de regisserend
ambtenaar. Bij de mondelinge verantwoording kunnen de colleges de betreffende gemandateerde wethouder uitnodigen voor het geven van
een toelichting aan de raad. Indien de maatregelenpakketten niet binnen de kaders kunnen worden uitgevoerd worden door de col leges een
gelijkluidend voorstel aan de raden aangeboden. Dit wordt voorbereid namens beide ambtelijke organisaties, onder leiding van de regisserend
ambtenaar.

