1.+ 2. Opening en verslag
3. Regioacademie
- Ook dit jaar weer flink wat aanmeldingen, het loopt goed. De evaluatiegesprekken met de
teamleiders van de regioacademie zijn positief geweest en men gaat volgend jaar weer een nieuwe
ronde van de regioacademie starten. Datum is nog onbekend, maar zal zsm volgen.
4. SRS dag
- Evaluatie: lage opkomst (waarschijnlijk door gebrekkige communicatie over en weer), onderwerp
sloot niet geheel aan bij de doelgroep. Volgende keer hier alert op zijn, met name gezien de
communicatie!
- Vooruitblik; Arie Slijkhuis zal volgende week met een voorstel komen voor de volgende bijeenkomst
bij het ISGO.
5. Regeerakkoord
- Wgr-plus: deze discussie wordt afgewacht gezien de visie op de bestuurlijke organisatie die Donner
in maart zal geven. Overige aandachtspunten zijn de decentralisaties waar veel op gemeenten afkomt.
Dat betekent voor gemeenten behoorlijk wat; meer gemeenten zullen samenwerkingsvormen zoeken
(al dan niet bestaande). SRS ziet een rol om invulling te geven aan de ondersteuning bij
samenwerking. De regioacademie is daar al een voorbeeld van. Ten aanzien van de RUD's is dit ook
al een lastige discussie, dit is feitelijk opgelegde samenwerking en dat werkt niet.
6. VNG programma Slim Samenwerken (korte toelichting vanuit de VNG
- De rol van het SRS kan hierin oa via de regioacademie, maar ook aan de hand van het bijwonen of
leiden van werktafels waar gemeenten problemen bij samenwerking kunnen agenderen.
- De fasen bij samenwerking worden inderdaad onderkent. Daarbij wordt er ook nadrukkelijk gevraagd
om deze benadering te hanteren omdat er veel gemeenten zijn die op deze wijze over samenwerking
discussiëren.
- SRS wil graag op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van de enquête en wil betrokken
zijn bij het project in welke vorm dan ook.
7. Kennisplatform samenwerken
- Het SRS ziet wel meerwaarde in het platform, maar het is nu enigszins onoverzichtelijk en
onduidelijk. Wel goed om hierover eens met BZK van gedachten te wisselen. Volgende keer wordt
Jacqueline Wetzels (BZK) gevraagd hier eea over toe te lichten. Geconstateerd wordt dat deze
website vooral de ambtelijke laag trekt terwijl de VNG meer de bestuurlijke laag aanspreekt.
Combinatie is slim!
8.+ 9. Rondje regio's, rondvraag en sluiting
- De volgende vergaderingen worden voor het jaar ingepland.

