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De Gemeente 2020: Zuid-Holland: samenwerken op basis van vertrouwen en menselijke maat

Samenwerking tussen gemeenten is nodig, maar zoek de menselijke maat. De Zuid-Hollandse
gemeenten verwachten geen revolutie voor 2020, blijkt tijdens hun sessie met de VNG. ‘Gewoon
aan de slag.’

Ook de Zuid-Hollandse leden van de VNG komen bijeen om te praten over de gemeente in 2020. Zij
doen dat in Voorhout op 17 april, tijdens een lunch pensant. De vier leidende thema’s zijn:
samenwerking tussen gemeenten, de rol van de raad, rolverdeling bij landschapsbeheer en
informatisering.

Is het aantal gemeenten in 2020 gehalveerd? Ik denk het niet, trapt VNG-directieraadvoorzitter
Jantine Kriens de bijeenkomst af. Maar gemeenten zullen nog meer gaan samenwerken. Tegelijk
willen ze dicht bij inwoners blijven en zullen ze taken gaan differentiëren, voorspelt ze. Rinette
Reynvaan, wethouder uit Dordrecht, heeft ervaring met samenwerking in de Drechtsteden. Vaak
worden zij als goed voorbeeld aangehaald, maar Reynvaan ziet ook knelpunten: ‘Het vraagt veel
afstemming, ook bestuurlijk. En altijd komt de vraag: wie neemt de beslissing?’

De toekomst van de recreatieschappen is een ander thema dat in Zuid-Holland speelt. Gemeenten
werken daarin samen aan natuurbeheer, maar veel taken zijn overgegaan naar de provincie. Stephan
Brandligt, wethouder in Delft, leidt de discussie in. ‘Hoe gaan we verder? En wat gebeurt er met het
groen dat recreatieschappen in eigendom hebben? Wat wordt de rol van gemeenten?’

Na een half uur broodjes eten en standpunten uitwisselen, komt van elke tafel een woordvoerder
naar voren. Voor ‘samenwerking’ zijn dat er twee. Beiden vinden ze dat samenwerken
onontkoombaar is en op basis van vertrouwen moet gebeuren. ‘Per onderwerp zoek je partners en
vooruit, aan de slag.’ En: ‘Spreek vooraf meetbare doelen af en peil gaandeweg of het loopt zoals zou
moeten.’ Een belangrijk streven: ‘Zoek de kleinst mogelijke samenwerking.’
Rinette Reynvaan herkent wat gezegd wordt: ‘Het gaat om vertrouwen, om samenwerking tussen
mensen. Geen contracten, maar contacten.’ Kriens maakt wel een kanttekening: ‘Vertrouwen is
mooi, maar vrijblijvendheid niet.’

Over de organisatie van het natuurbeheer spraken ook twee tafels. De een verzandde in het
bedenken van leuke vaarroutes, bekent de eerste spreker. ‘En verder denken we dat dit een
samenwerking zal blijven tussen publieke en private partijen.’ De andere groep denkt dat het
verstandig is om de provincie een plan te laten maken. ‘En dan kunnen wij dat uitvoeren. Wel met
geld van de provincie.’
Inleider Brandligt denkt niet dat geld een probleem is. Maar die taakverdeling, die wordt maar niet
helder. ‘Provincie en private partijen willen zich terugtrekken uit het beheer. Hoe maak je er een
nieuw logisch geheel van? Dat moet dit jaar, want dan wordt er weer geld overgemaakt.’ Een van de
aanwezigen vertelt over zijn ervaringen met het Pact van Wassenaar. ‘Daarin werken we met zes
gemeenten samen. We doen wat moet gebeuren. Dat gaat prima.’ Kriens vindt dat een mooi
voorbeeld. ‘Eerst kijken naar het probleem, dan naar de vorm.’

Als het gaat om het betrekken van de raad, komen de sprekers met het geijkte recept: graag op tijd,
ook in informele contacten en bijvoorbeeld met startnotities. ‘De raad wordt vaak geïnformeerd over
de grote lijn, terwijl interessante details in overleggen van portefeuillehouders blijven hangen.’
Kriens benadrukt dat de uitdaging groot is: ‘Met aan de ene kant burgerinitiatieven en aan de andere
kant opschaling.’
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Informatisering roept vooral veel vragen op. Hoe zorg je voor informatiebeveiliging? Zijn er
voldoende aanbieders? Hoe vrijblijvend is meedoen voor gemeenten? In beginsel willen aanwezigen
zo ver mogelijk gaan met online dienstverlening. Daarbij geldt: ‘Ieder voor zich een systeem
ontwikkelen, is onzin.’ Maar ook hier, voegt Kriens toe, mag de samenwerking niet vrijblijvend zijn.
Ze besluit met het voorbeeld van een systeem voor jeugd, dat gegevens meer standaard moest
opslaan: ‘Als iedereen dan wil vasthouden aan zijn eigen aanpak, zit je nog met honderdduizend
codes.’

Deze bijeenkomst was de tiende in een tour van de VNG langs de provincies. Daarin wordt samen
met de leden nagedacht over de meerjarige strategische agenda de Gemeente 2020. Kriens belooft
in juni een verenigingsstrategie en collectieve agenda over de Gemeente 2020 aan te bieden aan de
algemene ledenvergadering.

Voor meer informatie over de Gemeente 2020, waaronder de verslagen van de andere regionale
bijeenkomsten en het online forum, gaat u naar www.degemeente2020.nl

http://www.degemeente2020.nl/

