Verslag SRS vergadering 4 februari 2009 BRU
Aanwezig: Annemieke Traag (voorzitter), Ton Verheijden, Ruurd Palstra (secretaris)
Afwezig: Arie Slijkhuis, Maarten Hageman
1. Opening en mededelingen
- Annemieke heeft met Patricia Withagen gesproken over het SRS. Nalv het gesprek gaf
Patricia aan bereid te zijn zicht in te zetten voor verschillende activiteiten van het SRS.
- In de regio achterhoek zit een nieuwe secretaris: Jan Bart Wildschut
- Regio IJssel-Vecht heeft een nieuwe secretaris: Henk Ensink
- SRE krijgt een nieuwe secretaris
2. Opzet SRS
Doel:
Het SRS wil een kennisplatform zijn, regionale samenwerkingsverbanden moeten van elkaar
kunnen leren. Dit kan door elkaar te ontmoeten, maar ook door op het web (www.vng.nl/srs)
goede voorbeelden met elkaar te wisselen.
Naast een kennisplatform wil het SRS een opiniërend platform zijn over regionale
samenwerking. De adviezen van het SRS over regionale samenwerking kunnen meegenomen
worden naar de VNG (commissie en bestuur). Tevens neemt het SRS deel in klankbordgroep
WGR die met een advies over de aanpassing van de WGR adviseert.
Door informatie te bundelen van verschillende websites, kennis te delen door regelmatig
bijeenkomsten te organiseren dragen we de ambitie uit dat het SRS het platform is voor
regionale samenwerking.
Organisatie:
Het SRS Bestuur komt 4-6 keer per jaar bijeen (ongeveer 2 maandelijks) 1-2 per jaar wordt er
een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de regiosecretarissen. De eerste bijeenkomst
zal tijdens het deelcongres ‘talentvolle samenwerking’ van de VNG in Flevoland plaatsvinden.
De leden worden via de nieuwsbrief van de VNG en de website van het SRS en de website
over op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij regionale samenwerkingsverbanden.
Uiteraard vragen we ook verschillende samenwerkingsverbanden om aan de site bij te dragen
met goede voorbeelden.
De stukken van het bestuur worden na elke vergadering op de SRS website geplaatst en de
leden krijgen deze rondgestuurd.
3. Regioacademie
De Regioacademie is verschoven naar september. De aanmeldingen zullen tot halverwege
juni (tot na het VNG-congres) plaatsvinden.
4. WGR-plus/ Commissie Nijpels
De commissie is op dit moment een keer bij elkaar gekomen. Tijdens de vergadering hebben
ze de scope van het onderzoek bepaalt en de opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau
om nader onderzoek te doen naar de WGR-plus.
5. Rondvraag en Sluiting
De volgende bestuursvergadering wordt in april gepland.

