Verslag bestuursvergadering SRS 8 juli BRU, Utrecht
Aanwezig: Annemieke Traag (vz), Arie Slijkhuis, Maarten Hageman, Ruurd Palstra (VNG, secretaris)
Afwezig: Ton Verheijden
1. Opening en mededelingen
Maarten Hageman, regio rivierenland, heeft aangegeven een nieuwe functie te hebben bij de
hogeschool Utrecht. Per 1 september begint hij in zijn nieuwe functie. Het SRS bestuur
bedankt hem voor zijn actieve inzet.
2. Terugblik VNG congres
Het VNG deelcongres “talent in samenwerking” is succesvol verlopen. Arie Slijkhuis en
Maarten Hageman geven aan dat de stellingen en het debat tot mooie inzichten hebben
geleid. Het helpt de discussie over samenwerking op een hoog niveau te houden.
3. Regio Academie
Regio Academie wordt dit jaar 17,18 september en 5,6 november gegeven met een
afsluitende sessie op 11 december. Het kan helpen wat extra impuls te geven aan de
regioacademie want er zijn nog enkele plaatsen. De folder wordt via www.vng.nl/srs en op de
site van intergemeentelijke samenwerking nog extra onder de aandacht gebracht.
4. Herziening WGR
BZK heeft toegezegd dat de WGR gewijzigd kan worden. Daarbij gaat het om het achterstallig
onderhoudt, zoals de verwijzing naar de oude gemeentewet. Ook wordt op verzoek van SRS
en VNG onderzocht hoe de nieuwe vorm van samenwerking met rechtspersoonlijkheid voor
5. Ledenbijeenkomst Najaar
Annemieke en Ruurd gaan een opzet voor een ledenbijeenkomst in het najaar maken. De
bijeenkomst wordt bij een van de regio’s gehouden, wellicht dat Utrecht een mogelijkheid is.
6. Markt van Vraag en Antwoord
Het SRS is gevraagd om mee te denken over een invulling van de markt van vraag en
antwoord. Besloten wordt dat het bestuur invulling geeft aan een workshop tijdens de markt
van Vraag en Antwoord. Arie en Annemieke gaan hier een opzet voor bedenken, Ruurd houdt
contact met BZK hierover.
7. Rondvraag
Er moet gezocht worden naar een nieuw bestuurslid. Annemieke en Ruurd hebben overleg
hierover.

