Aangenomen, de griffier

Voor: Lokaal Liberaal, VVD, CDA,
Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP,
Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht
Tegen: GroenLinks, PVV

Motie: M 16.1 Regiovisie Utrecht West
Agendapunt: 16.

Onderwerp: Regiovisie Utrecht West inzake de regionale samenwerking op het gebied van o.a. Jeugdzorg en
MOBW
De raad van Stichtse Vecht , in vergadering bijeen op 30 maart 2021, gehoord hebbende de beraadslaging,
constaterende dat:
-

-

op 10 juni 2020 in de ALV van de VNG de “Norm voor opdrachtgeverschap” bij resolutie is
aangenomen;
deze resolutie inhoudt dat de samenwerkende regiogemeenten, zoals Utrecht West, onder andere
afspreken:
• in regionaal verband een regiovisie op te stellen, die door de gemeenteraden wordt vastgesteld;
• hoe en voor welke functies de regiogemeenten bovenregionaal samenwerken, met als doel dat
deze bovenregionale functies beschikbaar blijven;
• in hun regiovisie een niet-vrijblijvende governance te kiezen, met één onderling overeengekomen
en gedragen aanspreekpunt dat extern kan optreden namens de regio;
de voorbereidende werkzaamheden voor de regiovisie inmiddels zijn begonnen;
de gemeente Stichtse Vecht qua inwoneraantal de grootste gemeente is binnen de regio Utrecht West
en ook qua volume een aanzienlijk financieel belang vertegenwoordigt;

van mening dat:
-

een goed zorglandschap belangrijk is voor alle inwoners van Utrecht;
de door Stichtse Vecht gekozen sturingsfilosofie mede bijdraagt aan een betere kwaliteit van
ondersteuning en zorg vanuit het perspectief van inwoners;
de gekozen sturingsfilosofie van Stichtse Vecht gaat bijdragen aan het verminderen van bureaucratie
en administratieve lasten;
het belangrijk is dat de belangen van Stichtse Vecht goed worden behartigd en geborgd;

roept het college op:
1.

een krachtige inbreng te leveren bij het opstellen van de regiovisie en bij het maken van afspraken de
sturingsfilosofie van Stichtse Vecht nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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