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Aanwezig: Arie Slijkhuis, Ton Verheijden, Ruurd Palstra (secretaris)
Afwezig: Annemieke Traag (voorzitter)
1. Opening en mededelingen
Annemieke is verhindert wegens training met haar MT
2. Markt van Vraag en Antwoord 30 september
Het SRS is gevraagd om een workshop te houden. Arie en Ton zullen deze workshop voorbereiden.
Ze stemmen samen even af over de invulling en lichten Annemieke hierover in. Strekking van de
workshop wordt: ‘Ervaringen van regiosecretarissen bij samenwerking; de veranderende rol van
samenwerking en de constante van regio’s.’
3. Kennisplatform samenwerken
Het SRS is ook gevraagd om mee te werken in het consortium. Ton en Arie geven aan dat de input
vanuit het SRS minimaal kan zijn; punten voor de agenda aandragen en voorbeelden vanuit de
praktijk geven dat kan, maar meer is de tijd niet voor. Afgesproken wordt dat Ruurd dit communiceert
met BZK en dat SRS wel mee wil doen, maar low profile.
4. Vanuit de VNG
- VNG gemeentedagen: In het najaar zijn de gemeentedagen weer. Daar worden allerlei
ambtenaren uitgenodigd. Is een mooi moment voor het SRS om alle leden erbij uit te nodigen.
- Verplichte regionalisering: Er is een tendens dat er steeds meer sprake is van verplichtende
samenwerking vanuit het Rijk opgelegd. De vraag is in hoeverre het SRS zich hierin herkent
en of het goed is om een geluid af te geven. Ton en Arie herkennen het maar vragen zich af of
het wenselijk om hier uiting aan te geven. Volgende agenda komt het punt kort even terug.
5. Overzicht leden en ledenwerving
Voorgesteld wordt om dat Ruurd Annemieken vraagt om een aantal personen voor het bestuur te
benaderen. Verder wordt er een mailing gestuurd naar alle SRS leden waarin de laatste nieuwe
ontwikkelingen worden vermeld zoals de link naar de site van het SRS, het kennisplatform en de
markt van vraag en antwoord
6. Wijziging Wgr
Ton biedt aan om plaats te nemen namens het SRS in de klankbordgroep Wgr
7. Wabo
Er wordt een korte schets van de ontwikkelingen van de Wabo gegeven. Arie en Ton geven aan dat
de Wabo voor de meeste regio’s niet een probleem zullen zijn. Wel willen ze graag in contact met de
VNG blijven over de ontwikkelingen.
8. Verslag vorige vergadering en sluiting
Geen opmerkingen

