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Samenvatting 

Op 27 augustus zijn Ronald Bandell, Marjanne Sint en Liesbeth Spies aangesteld als 

ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking. In opdracht van VNG en het ministerie van BZK 

gaan zij gemeenten en regio’s ondersteunen bij de invulling en operationalisering van de 

samenwerkingsverbanden die worden gevormd om taken die voortkomen uit de drie 

decentralisaties op het sociaal domein op te pakken. In deze brief leest u hoe en waarvoor u een 

beroep op de ambassadeurs kunt doen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Tijdens de ALV van de VNG in juni zijn de eerste resultaten van de inventarisatie naar 

samenwerkingsverbanden op het sociaal domein gepresenteerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat 

zo goed als alle gemeenten onderdeel zijn van een samenwerkingsverband, gericht op 

onderdelen van de decentralisatie van Jeugdzorg, nieuwe WMO-taken en participatie. In korte tijd 

hebben gemeenten de nodige stappen gezet om de samenwerking in de steigers te zetten.  

 

Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking 

In de tweede helft van dit jaar moet nog wel het nodige gebeuren voor wat betreft de invulling en 

operationalisering van de samenwerkingsverbanden. Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden 

van vraagstukken rondom de juridische vormgeving, maar ook de financiële aspecten van 

samenwerking moeten verder uitkristalliseren. Om u te ondersteunen hebben wij, samen met het 

ministerie van BZK, drie ervaren rotten in het openbaar bestuur tot  ambassadeurs van 

gemeentelijke samenwerking benoemd. Vanaf 1 september zullen Ronald Bandell (voormalig 

burgemeester van Dordrecht), Marjanne Sint (voormalig topambtenaar bij Amsterdam en bij 

VROM) en Liesbeth Spies (voormalig minister van BZK) regio’s bezoeken waar de samenwerking 

nog een zetje kan gebruiken. De ambassadeurs zullen in ieder geval tot 31 december 2013 in 

functie zijn.  

 

Op uw verzoek 

De ambassadeurs kunnen op verzoek van een gemeente en/of een regionaal 

samenwerkingsverband worden ingezet als de samenwerking op bestuurlijk niveau een impuls 

van buitenaf kan gebruiken. Bijvoorbeeld om te kunnen klankborden over bestuurlijke 

vraagstukken waar u mee worstelt of om het proces van samenwerking te versnellen. De 

ambassadeurs kunnen ook optreden als mediators. Zij zijn beschikbaar om u en uw gemeente of 

regio verder te helpen bij dit complexe proces. 
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Op ons verzoek 

Daarnaast zullen de ambassadeurs gemeenten en regio’s bezoeken waarover bij de minister 

en/of bij de VNG nog vragen zijn over bijvoorbeeld financiële veerkracht, schaal of congruentie 

van het gekozen samenwerkingsverband. De ambassadeurs functioneren daarin niet als 

controleurs maar als adviseurs die inventariseren en lastige vragen stellen. Ze kunnen u zo een 

spiegel voorhouden om uw gemaakte keuzes nog eens te bezien en waar nodig te scherpen.  

 

Wij hebben als gemeenten onderling uitgangspunten benoemd in de strategienotitie ‘Bouwen op 

de kracht van gemeenten’ waaraan de samenwerkingsverbanden zouden moeten voldoen. Deze 

uitgangspunten zijn: 

 samenwerkingsverbanden komen vanuit de inhoudelijke opgave en van onderop (dus vanuit 
gemeenten zelf) tot stand;  

 samenwerkingsverbanden moeten voldoende robuust zijn voor wat betreft risicomanagement, 
regie en partnerschap met instellingen;  

 om versnippering te voorkomen worden incongruentie en bestuurlijke drukte zo veel mogelijk 
vermeden.  

 

Afspraak met ambassadeur 

Regio’s en gemeenten kunnen zelf een bezoek van een ambassadeur aanvragen, op bestuurlijk 

niveau. Loopt u vast in regionale samenwerkingsvraagstukken waarover u graag zou willen 

klankborden? Wilt u het proces versnellen? Of wilt u de samenwerking een impuls geven? Aarzel 

dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van de ambassadeurs. Het secretariaat is 

bereikbaar via slimsamenwerken@vng.nl. Aanvragen kunnen worden gedaan door of namens 

gemeentebestuurders en bestuurders van regionale samenwerkingsverbanden. 

 

Het secretariaat is gevestigd bij de VNG en inventariseert uw vragen. Zij neemt vervolgens 

contact met u op om te overleggen hoe u het best kunt worden ondersteund.  Tevens bereidt zij 

bezoeken aan regio’s inhoudelijk voor. Daarnaast zijn zij goed op de hoogte van andere 

ondersteuningsmogelijkheden vanuit de transitiebureaus, de VNG en het Rijk. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 




