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Aanwezig:
-

Ton Verheijen, secretaris samenwerkingsverband Waterland.
Annemieke Verburg, secretaris regiegroep regio Alkmaar i.o..
Leo Bezemer, secretaris regio Noord Veluwe.
Martine Meijers, projectleider Slim Samenwerken van de VNG.
Jeroen van Gool, secretaris Slim Samenwerken en secretaris van het SRS.
Ilona van Wamel, secretaris regio Rivierenland, voorzitter SRS.

1. Opening en mededelingen
Annemieke Verburg is als nieuw lid van het bestuur voor het eerst bij de vergadering aanwezig. Zij
wordt van harte welkom geheten.
N.a.v. verslag:
- Ilona en Leo hebben inmiddels contact gehad met de vereniging van SSC. Zij hebben gesproken
met Dhr. De Kleuver (concerndirecteur middelen gemeente Apeldoorn) De Boer (Apeldoorn) en
dhr. Van den Heuvel (Breda). Deze vereniging blijkt minder formeel te zijn dan gedacht. Er wordt
besloten de contacten aan te houden en te kijken waar verbinding mogelijk is.
- Leo heeft contact gehad met de Regio Academie. Dit heeft geresulteerd in een aangepast plan.
Zie verder agendapunt 4.
2. Toekomstvisie (heidag?)
De behoefte wordt uitgesproken om de contacten op regiosecretarissen te versterken. De
bestuursleden besluiten een keer apart op dit onderwerp bijeen te komen en een denktank te vormen
voor de mogelijkheden om als AB/DB te functioneren.
Wat is SRS? Wat is de positie om ergens iets van te vinden?
Ton: in jaren tachtig was er een grote opkomst van samenwerkingsverbanden. Er waren toen
ongeveer 60 samenwerkingsverbanden die bijeen kwamen in een AB, daarna nam dat af tot een stuk
of 15. Nu een soort dagelijks bestuur van de verschillende samenwerkingsverbanden op basis van de
Wgr. Er is behoefte aan de uitwisseling van kennis en ervaring in bijeenkomsten en de regioacademie.
Minimaal een keer per jaar een overleg van alle regiosecretarissen is ook wenselijk. In elk geval de
regiosecretarissen.
Leo: Bijvoorbeeld ook belangenbehartiging. Advies van de SRS bij BZK. Hierbij rijst de vraag met
welke legitimatie dat gebeurt. Een voorzitter van een regio kan geen afwijkende stem hebben t.o.v. de
thuisgemeente. Gelderland is in zes regio's ingedeeld. Die regiosecretarissen komen bijeen.
Ongeveer nu eens in de twee maanden overleg. Gelderland geeft geld aan gemeenten via de regio's.
Wel een aparte situatie t.a.v. rest van het land. Als doel is kennis en ervaring uitwisseling, mag de
groep breed zijn. Misschien opdelen in subgroepen, waarmee je aan de slag gaat. Leo wil een
doorontwikkeling van de SRS dat wel gevoed zien vanuit behoefte van het land. Na de bustour, met
een aantal enthousiaste mensen, verder praten over waar we van zijn de hoe het bestuur
samengesteld moet zijn ronselen. Op basis van de uitkomsten bustour.
Kennisuitwisseling

Focus op een dag ergens in de zomer samen met Slim Samenwerken, bijvoorbeeld een bustour, vier
thema's op inhoudelijke onderwerpen.
Iets vertellen over SRS en dan werven en met een aparte club doorpraten over doel.
- Rol van de regiosecretaris gelet op decentralisaties (hoe pak je de nieuwe taken op?).
Ontwikkelingen onttrekken zich aan je waarneming.
- Opdrachtgeverschap
- Verandering op financiële sturing
- Verhouding raden, secretarissen en bestuur. Bestuurders en ambtenaren (uit regio en
afzonderlijke gemeente) Het organiseren van nieuwe taken in regionale samenwerking en in
afstemming met alle verantwoordelijken in de gemeenten. Verbinden.
- Democratische legitimering
- Inhoud van decentralisaties op dit moment.
Direct na de zomer. September. Met een ervaringskaart ter activering van de secretarissen.
Er wordt besloten vanuit het huidige bestuur geografische eenheden creëren en dan vanuit het
bestuur even bellen of langsgaan bij samenwerkingsverbanden in de regio. En warm maken voor de
bustour. Het lijstje met huidige contacten wordt opnieuw geagendeerd.
3. Slim Samenwerken
Martine Meijers geeft een toelichting op het programma Slim Samenwerken dat de VNG, naar
aanleiding van een verzoek van haar leden, in 2011 is begonnen. Het programma voor en door
gemeenten; ondersteund door VNG. Centraal staat de uitwisseling van kennis en ervaring tussen
gemeenten. Op verzoek en naar behoefte van gemeenten. Deze gemeentelijke behoefte geldt ook
voor de decentralisaties. Via activiteitenprogramma's. Gericht op specifieke doelgroepen of thema's.
Interactieve bijeenkomsten, zoals spelsimulaties (herstructurering SW in Soest met WagenaarHoes),
met Berenschot High Level Groups, themabijeenkomsten bijv. Decentralisaties, water, jeugd en
veiligheid, informatiebeveiliging. En specifieke doelgroepen. Waaronder ook de regiosecretarissen.
SRS heeft daarin ook een bijzondere positie, want leden zijn lid van de VNG. Ondersteuning vanuit de
VNG mag dan verder gaan dan een secretaris van het SRS.
•
•
•

Site: De site www.vng.nl/samenwerken wordt moeilijk doorgrondbaar gevonden. Lastig om dingen
te vinden.
KING: KING en Slim Samenwerken stemmen ook onderling af. Bijvoorbeeld meer achtergrond
over de samenhang.
Consortium: De partners van het consortium maken een overzicht van de activiteiten op het
gebied van samenwerken. Slim Samenwerken levert ondersteuning op het bijeenkomen (minimaal
4 keer per jaar).

4. Regio academie (zie bijlagen 2x)
Er is nog geen brochure van de Regioacademie ontvangen.
• Ton neemt contact op met Regio Academie.
• VNG academie zal worden uitgenodigd voor een volgend SRS overleg.
5. Sluiting
Ton geeft aan een Thema borrel in de regio te hebben, met daarbij alle college’s vanuit de regio.

