Verslag Secretarissenoverleg Regionale Samenwerkingsverbanden
Datum: Dinsdag 13 september 2012, 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Regio Rivierenland, Tiel
Aanwezig: Ilona van Wamel (voorzitter), Leo Bezemer, Arie Slijkhuis, Ton Verheijden,
Annemieke Verburg, Jeroen van Gool (secretaris)
1.

Opening en verslag vorige bijeenkomst
Het verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.

2.
Regioacademie
Het aantal aanmeldingen voor de leergangen bleef achter. Om deze reden is de leergang voor dit jaar
afgeblazen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Ilona, Leo en de VNG Academie (KeesJan
de Maa). Naar aanleiding van dit gesprek is een opleidingsopzet opgesteld. In reactie op deze stukken
wordt aangegeven dat de cijfermatige onderbouwing van de opzet ontbreekt. Daarnaast bestaat de
vrees dat het te zwaar opgetuigd wordt. Zeker als er twaalf arrangementen in het jaar worden
voorzien. De verwachting is dat het dan erg duur wordt en dat niet wordt behaald wat er beoogd is.
In de discussie wordt geopperd te achterhalen hoe het nu komt dat het loopt zoals het loopt. Lag dit
aan een beperkte belangstelling of een slechte organisatie? Moeten we met de regioacademie
doorgaan? Moet het volledig aan de VNG Academie overgelaten worden. Vinden we het tot de
kerntaak van de SRS behoren en is er voldoende vraag? Een beantwoording van deze vragen hangt
samen met de toekomstvisie. Op het eerste gezicht lijkt het programma van de Regio academie
onvoldoende vraaggericht te zijn en de opzet van de VNG Academie te zwaar opgezet. Over deze
conclusie zullen we zorgvuldig richting de Regio academie, de VNG academie en regio Twentemoeten
communiceren. Ilona neemt dit voor haar rekening.
Een alternatief voor de leergang zou de bustour kunnen zijn. Via deze weg kan ook gewerkt worden
aan kennisontwikkeling.
Leo heeft kosten gemaakt voor de geannuleerde leergang. Hiervoor zal een eindafrekening gemaakt
moeten worden.
3.
Bustour
Het aantal aanmeldingen voor de bustour blijft ook achter. Er is een reservedatum (23 januari 2013)
geprikt, voor het geval we 26 september niet door laten gaan.
e
Indien de 26 niet doorgaat zal tijdens de Slim Samenwerken Dag op 14 november ook ruimte zijn om
het programma in verkorte vorm voort te zetten. Hierbij wordt dan een inschrijfformulier voor 23 januari
aangeboden. De doelgroep voor de bustour zal worden verbreed.
4.
Toekomstvisie
In de concept visie wordt de SRS als een platform voor samenwerkingsverbanden neergezet. Via
kennisdeling en ontmoetingen zal dit platform vorm moeten krijgen. Er is nog geen gedragen
standpunt over het behartigen van belangen. Hierbij speelt legitimiteit een rol. In hoeverre heeft de
SRS een achterban, wie vertegenwoordigen wij nu en is er behoefte aan ons?
Er wordt aangegeven dat de algemene samenwerkingsverbanden, waaraan de SRS haar ontstaan
ontleent, in aantal en omvang zijn afgenomen. Gemeenten begonnen het als knellende banden te
ervaren. Na 10-15 jaar begon de opkomst voor het SRS steeds verder te dalen. De SRS dient zich te
richten op kennisdeling en op de mensen die het willen periodiek iets uit te wisselen.

Daarnaast is het aantal typen samenwerkingsverbanden de laatste jaren toegenomen (klassieke
samenwerkingsverbanden, SSC, andere mix vormen, service, strategie en beleid). Deze verschillende
doelgroepen dient het SRS ook te bedienen. Als secretaris van een regio is er belang bij een
gespreksplatform. En op een of andere wijze een ontmoetingsmoment.
Via het “bestuur” van de SRS kan dit verzorgt worden. voorwaarde is dan wel dat het bestuur een
meer landelijke dekking krijgt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via de provinciale VNG afdelingen.
En door gebruik te maken van nieuwe media. Er wordt voorgesteld een subgroup op Linkedin (onder
de group van Slim Samenwerken) aan te brengen en onder beheer van de SRS te laten vallen.
Hiermee ontstaat meer een soort netwerkorganisatie.
Er wordt unaniem voorgesteld als nieuwe naam voortaan “platform regionale samenwerking” te
voeren. Afgekort zal voortaan PRS gevoerd worden.
Als logo wordt onderstaande voorgesteld:

5.
Contributie VNG (zie bijlage)
Jeroen zal een gesprek tussen het PRS en de VNG organiseren, om dit onderwerp te bespreken
6.
Ervaringen Arie
Arie neemt binnenkort afscheid van de SRS en zal om die reden zijn ervaringen als nalatenschap met
ons delen. Hiertoe wordt de volgende vergadering van 26 november benut. Deze zal in Den Haag
plaatsvinden.
7.
Afsluiting
De vergadering wordt gesloten.

