
     
   
Motie  
 
Reg. Nr. M. 5.1 
  
Agendapunt: 5. Programmabegroting 2023 
  
Onderwerp: Visiedocument regiegemeente 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022,  
 
constaterende dat:  

- Stichtse Vecht als een regiegemeente opereert;  
- de gemeente weinig taken zelf uitvoert en veel belangrijke taken via aanbestedingen 

of gemeenschappelijke regelingen op afstand zijn gezet;  
- in de begroting niet tot uiting komt dat de gemeente een regiegemeente is, alleen 

gesproken wordt van regievoerder op het speelveld van sociaal domein en 
gesproken wordt van een netwerksamenwerking;  

 
van mening dat: 

- de invulling van de regiefunctie door de gemeente grote consequenties voor de 
inwoners heeft, en ook gevolgen heeft voor de samenwerking met instellingen, 
bedrijven en andere gemeenten;  

- de vorm en mate van regievoering belangrijke factoren zijn voor de controlerende 
taken van de raad;  

- inzicht in de visie van groot belang is en een goed hulpmiddel kan zijn;  
- op basis van het inzicht op de visie van de gemeente op haar eigen rol en positie als 

regiegemeente de rekenkamer gevraagd kan worden een onderzoek te doen naar 
onder meer:  
1a. welke visie de gemeente heeft op haar eigen rol en positie als regiegemeente;  
1b. welke rol daarbij is weggelegd voor het college en welke rol voor de raad;  
1c. hoe de regie daadwerkelijk gestalte krijgt en wordt vormgegeven en uitgevoerd, 
en hoe de gemeente de regie behoudt op de taken die worden/zijn aanbesteed of in 
een gemeenschappelijk regeling zijn geregeld;  
1d. hoe er aan de gemeente wordt gerapporteerd of teruggekoppeld over de 
voortgang van en ontwikkelingen binnen het traject door de uitvoerende partij of op 
welke wijze dat wordt vastgelegd;  
1e. met welke tools de raad in staat wordt gesteld haar controlerende taken goed en 
tijdig uit te voeren op deze zaken; 

  
verzoekt het college:  
1. voor 1 januari 2023 een toelichting te geven op de visie van de gemeente op haar eigen 

rol en positie als regiegemeente en hoe daar invulling aan wordt gegeven vanuit de 
intentie dat de raad de rekenkamer aansluitend kan verzoeken een onderzoek te doen 
naar het functioneren van de gemeente in haar rol als regiegemeente;  

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
SP    Samen  Stichtse Vecht  
 
 
Tineke de Vries Riëtte Habes   

Aangenomen, de griffier 

Unaniem 


