Verslag Secretarissenoverleg Regionale Samenwerkingsverbanden
Datum: Dinsdag 14 juni, 14.00 – 15.30 uur
Locatie: Regio Rivierenland, Tiel
Aanwezig: Ilona van Wamel (voorzitter), Leo Bezemer, Ton Verheijden, Annemieke Verburg,
Jeroen van Gool (secretaris),
1. Opening en mededelingen
Jeroen laat de verslagen op internet plaatsen.
Ton heeft contact met de VNG gehad over lidmaatschap en contributie. Na verloop van tijd is de ISW
een kleine organisatie geworden, waardoor de contributie staat niet meer in verhouding staat tot de
grootte en de taak van de organisatie. De regio gaat een brief naar de VNG sturen, met het verzoek
de statuten op dit onderdeel aan te passen. Indien niet mogelijk zal de ISW haar lidmaatschap
opzeggen. Ton zal de brief naar het bestuur sturen.
2. Regio Academie / VNG academie
De verzendlijst zal geactualiseerd worden. De uitnodiging is bedoeld voor secretarissen en
ambtenaren. Verzoek aan secretarissen om hem door te zetten naar de ambtenaren.
Er zal een afspraak gemaakt worden tussen Leo, Ilona en de VNG academie. Dit om te verkennen of
samenwerking mogelijk is.
De folder van de Regioacademie zal op www.vng.nl/srs en www.vng.nl/samenwerken geplaatst
worden. Er staat nog een aantal foutjes in de folder. Ilona checkt of folder nog aangepast worden.
3. Toekomstvisie / Bustour
De bustour zal door Noord Holland gaan. Ton, Annemieke en Jeroen maken een afspraak om het
programma vorm te geven. De eerste ideeën zijn om de volgende locaties aan te doen:
- Amsterdam, Metropool/Mra.
- Purmerend, ISW
- Alkmaar, Regio Alkmaar
Verder zal in het programma aandacht zijn voor de SRS en de Regioacademie.
Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van clusters van samenwerkingsverbanden.
Jeroen en Ilona zullen een opzet maken voor een visiedocument. Dit groeidocument bevat vragen als:
Wat willen we? En wat willen we met elkaar?
Er wordt ingegaan op de mogelijkheid om als SRS aan belangenbehartiging te doen. Maar ook het
bieden van een platformfunctie, kennisdeling en dienstverlening.
4. Sluiting
De Regioacademie gaat een leergang voor Leo uitvoeren

