Verslag bestuursvergadering SRS 24 februari 2010 VNG, Den Haag
Aanwezig: Annemieke Traag (voorzitter); Arie Slijkhuis, Ton Verheijden, Ruurd Palstra (secretaris)
Saskia Schultz (PWC) en Kim den Boer (PWC)
1. Opening en mededelingen
Voor agendapunt 4 en 5 is PWC aangeschoven.
2. Verslag vorige vergadering en sluiting
Er wordt opgemerkt dat de datum voor de SRS dag nog ter discussie staat. We moeten hier nog even
op terugkomen.
3. Voorbespreking PWC
Naar aanleiding van een brief van PWC aan de secretarissenkringen en het DB van de VGS waarin er
een aanbod wordt gedaan om bijeenkomsten voor de secretarissenkring te organiseren heeft
Annemieke Traag PWC uitgenodigd om mede invulling te kunnen geven aan de opzet van de SRS
dag. Afgesproken wordt dat we het thema handhaven en de organisatie zoveel mogelijk bij PWC
laten.
4.en 5 SRS dag
PWC heeft aangegeven dat ze graag een bijeenkomst mede willen organiseren. Vanuit het SRS is het
thema duurzaamheid van de regio angegeven als onderwerp. Dit staat niet op de standaard lijst van
onderwerpen, maar er zijn voldoende aanknopingspunten om door PWC een bijeenkomst te laten
organiseren. 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. ArieSlijkhuis geeft aan dat hij contactpersoon voor de SRS dag is richting PWC
en de verdere organisatie nader uitwerking zal geven. In het overleg van 29 april wordt de stand van
zaken verder besproken.
6. 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. Het idee is dan ook om van de regioacademie een
stichting te maken en te kijken of en in hoeverre dit mogelijk is binnen de VNG.
7. Vanuit de VNG
Er wordt nagedacht over een deelcongres samenwerking op het VNG congres, met name gericht op
de voordelen als werkgever. Dit komt voort uit het strategisch thema goed werkgeverschap.
8. WVTTK
Volgende vergadering word de regioacademie uitgebreid besproken.
9. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is 29 april 2010

