Verslag
Platform Regionale Samenwerking
Datum: 26 november 2012, 15.30 – 17.00 uur, met aansluitend diner op een andere locatie
Locatie: VNG, Den Haag
Aanwezig: Ilona van Wamel, Annemieke Verburg, Ton Verheijden, Leo Bezemer, Arie Slijkhuis,
Jeroen van Gool en KeesJan de Maa (agendapunt 2).
1.

Opening en verslag vorige bijeenkomst
Jeroen zoekt uit in welke bestuursvergadering de contributiebrief zal worden geagendeerd.
Ton wil contact met de ambtelijk voorbereider van deze bestuursvergadering.
De gemaakte kosten 529,25. Neemt Regio Noord Veluwe voor haar rekening.

2.

VNG-Academie
KeesJan de Maa (VNG-Academie) gaf een toelichting om de mogelijkheden om een relevante
opleiding aan te bieden voor regiosecretarissen. Er is een offerte aangeboden. Deze leek iets
omvangrijker dan de behoefte landelijk. Als het onder de vlag van de VNG-academie gaat,
hoeven er geen kosten gemaakt te worden. ontwikkelkosten etc. worden in de kosten voor het
leertraject meegenomen. PRS kan het bestaande materiaal van Regioacademie inbrengen.
Om de opleiding bij aanvang op de site te krijgen etc. worden geen kosten in rekening
gebracht (ook niet als de opleiding niet doorgaat).
Aanpassing van de leergang. Doorontwikkeling van de training. Wel qua naam en inhoud
verbinden aan PRS/Slim Samenwerken. Organisatorisch gaat de PRS er tussenuit en neemt
de VNG Academie het over.
Als de Regioacademie zich niet in deze nieuwe constructie kan vinden, dan zal er een ander
programma ontwikkeld moeten worden.
Ilona neemt contact op met de Regioacademie en koppelt deze aan de VNG academie.

3.

Bustour
De bustour van 26 september is geannuleerd en verplaatst naar 14 februari 2013.
Ton, Annemieke en Jeroen vervolmaken het programma en publiceren dit zo spoedig mogelijk
via de beschikbare kanalen.

4.

Toekomstvisie
De toekomstvisie is bijgesteld en ligt voor ter besluitvorming. Het is de bedoeling het stuk
tijdens de bustour van februari te toetsen bij een brede vertegenwoordiging van de achterban.
Tevens wordt het ter discussie voorgelegd bij de leden van de LinkedIn subgroup van de PRS.
Het gewijzigd stuk is ter redactie doorgestuurd naar het bestuur. Iedereen geeft commentaar
en Jeroen verwerkt dit tot een geheel.

5.

Ervaringen Arie
Arie neemt afscheid van de PRS en heeft om die reden zijn ervaringen als nalatenschap met
de PRS gedeeld.

6.

Afsluiting
Na sluiting van de vergadering vertrekt het gezelschap richting de Denneweg in Den Haag om
het samenzijn voort te zetten onder genot van een maaltijd en de gelegenheid te nemen
afscheid te nemen van Arie als bestuurslid van de PRS.

