Verslag bestuursvergadering SRS 9 december 2009 BRU, Utrecht
Aanwezig: Annemieke Traag (voorzitter); Arie Slijkhuis, Ton Verheijden, Ruurd Palstra (secretaris)
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige vergadering en sluiting
3. Regio academie
Er zijn gesprekken met de VNG academie gevoerd over de mogelijkheden om de regio academie
verder invulling te geven ook voor bijvoorbeeld wethouders. Samenwerking kan in de training voor
nieuwe wethouders meegenomen worden. He tidee is dan ook om van de regioacademie een
stichting te maken en te kijken of en in hoeverre dit mogelijk is binnen de VNG.
4. Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking
Het SRS doet ook mee aan dit platform. Het platform wordt echter wel herzien en krijgt een doorstart
omdat het in de huidige omgeving niet werkt. Hierop kan het SRS belangrijke data of documenten
kwijt over de (eigen) regio.
5. Voorbereiding SRS dag
Datum: medio mei tussen 11:00-15:00 met lunch
Locatie: Waterland
Thema’s: Duurzaamheid en RUD
Voorgesteld wordt om deze bijeenkomst in het teken van duurzaamheid te stellen. Met name gericht
op de kansen en mogelijkheden die regio’s kunnen bieden en de sturende rol bij regionale thema’s.
Hierbij kunnen we ook aansluiting zoeken bij het innovatieplatform en pieken in de delta. Wellicht kan
het de vorm krijgen van een studie bijeenkomst.
6. Nieuw bestuurslid: Leo Bezemer
Annemieke neemt contact met Leo op en Ruurd nodigt hem uit voor de volgende vergadering.
7. Samenwerking en SRS in 2010-02-19
Belangrijke aandachtspunten zijn pragmatisme van samenwerking. Het komt voort uit de gemeenten
en daar moeten we ons dan ook op richten met pamfletten en teksten. Nieuwe wethouders
aankomend jaar, verdere punten/thema’s waar we pamfletten en teksten op kunnen schrijven wordt
over nagedacht.
8. Vanuit de VNG
De Wabo en RUD worden kort toegelicht; er lijkt een compromis te zijn om de RUD’s van onderop te
laten ontstaan. Verder nog geen schot in de aanpassing van de WGR. Er is wel een mailing uit
geweest, maar hierin wordt slechts aangegeven dat men bezig is met onderzoek en inventarisatie. Er
wordt meer druk gezet op de voortgang en het bijeenroepen van de klankbordgroep Wgr. De evaluatie
van de Wgr-plus regios komt naar aanleiding van het rapoprt Nijpels; hierover wordt een rapport
opgesteld door de gezamenlijke overheden.
9. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is 25 februari 2010

