Grip op regionale
samenwerking 2.0
Workshop
Effectiever sturen op regionale samenwerking
Een belangrijk aandachtspunt voor elke (nieuwe) gemeenteraad is
regionale samenwerking. Immers, een steeds groter deel van de
gemeentebegroting gaat naar regionale samenwerkingsverbanden.
En een groot deel van de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio
gerealiseerd. Maar hoe houd je als raad nu grip op deze verbanden
en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan?
Impact van de workshop
De workshop ‘Grip op Regionale Samenwerking 2.0’
geeft raadsleden handvatten om hun grip te versterken
en helpt de gemeenteraad effectiever te sturen op
regionale samenwerkingsverbanden. We putten daarin uit
ervaringen en inzichten van bijeenkomsten met circa 150
gemeenteraden en diverse evaluaties en adviestrajecten
gericht op regionale samenwerking.
We besteden, naast formele en informele instrumenten,
extra aandacht aan de inhoudelijke ambities die u binnen
de regionale samenwerkingsverbanden wilt realiseren. Juist
omdat we gemerkt hebben dat dat helpt om (in het vervolg)
van uw raadsperiode zo betekenisvol mogelijk invloed uit te
oefenen en uw inhoudelijke doelstellingen zo goed mogelijk
te realiseren.

Als concreet resultaat van de workshop hebben deelnemende raadsleden overzicht van de regionale
samenwerkingsverbanden van uw gemeente, inzicht in
hoe de gemeenteraad effectief kan sturen op regionale
samenwerkingsverbanden en een heldere eerste agenda voor
het vervolg van de raadsperiode. Zie voor meer informatie
het bijgesloten programma.

Uitgangspunten workshop
•• De workshop neemt 2,5 – 3 uur in beslag en is
bedoeld voor raadsleden van gemeenten die met elkaar
samenwerken, en gasten die de gemeenten hiervoor
wenst uit te nodigen.
•• Per deelnemende gemeente lezen we de huidige
documenten over samenwerkingen. Tevens laten
we door de griffie van elke gemeente een dashboard
invullen voor het overzicht en wordt via telefonische
interviews met de griffie inzicht verkregen hoe in de
praktijk met verbonden partijen wordt omgegaan.

•• Na de bijeenkomst formuleren we tevens een eerste

Per gemeente volgt een individuele uitsplitsing waar voor

agenda (+/- 2 A4) gericht op het versterken van en

die specifieke gemeente de belangrijkste prioriteiten en

richting geven aan de samenwerking. Indien een

aanvullende aandachtspunten zijn benoemd.

bijeenkomst uit meerdere gemeenteraden bestaat die
op regionaal vlak met elkaar samenwerken omvat

•• Voor de workshop en agenda wordt een eigen bijdrage

dit document een overkoepelend geheel waarin we

gevraagd van € 750,- per deelnemende gemeente.

aangeven waar gezamenlijke kansen liggen.

We gaan uit van minimaal 2 deelnemende gemeenten.

Programma workshop Grip op Regionale
Samenwerking 2.0

4.

Een eerste agenda voor de komende raadsperiode.

Effectief sturen op regionale samenwerking begint bij
een heldere agenda, waarin de raad vanuit inhoudelijke

1.

Inleiding op de bijeenkomst:

ambities de belangrijkste prioriteiten opneemt. Op welke

De raadsleden wordt gevraagd om verwachtingen en vragen

thema’s willen de gemeenten stappen zetten en welke

te formuleren die tijdens de workshop beantwoord moeten

samenwerkingsverbanden zijn daartoe belangrijk? Samen met

worden.

de gemeenteraden komen we tot een eerste agenda. Tijdens

2.

groepsrondes wordt interactief het gesprek aangegaan over:

Overzicht van de regionale samenwerkingsverbanden:

In het begin van de workshop wordt stilgestaan bij de

•

De belangrijkste regionale samenwerkingsverbanden van

regionale samenwerkingsverbanden in de regio. In welke

de gemeente(n). Er wordt prioritering aangebracht in de

samenwerkingsverbanden nemen de gemeenten deel? Welke

verbanden van de gemeente(n).

taken zijn daar belegd? En wat zijn de bevoegdheden van de

•

De belangrijkste onderwerpen per gemeente.

raad ten opzichte van die samenwerkingsverbanden?

Onafhankelijk van de vraag in welke verbanden bepaalde

3.

Inzicht in hoe de gemeenteraad effectief kan sturen

onderwerpen spelen, prioriteren we de thema’s waarin de

op regionale samenwerkingsverbanden.

raad/raden kaderstellend wilt optreden.

Gemeenteraadsleden krijgen praktische handvatten aangereikt

•

De vertaling naar lokale en regionale organisatie.

om de grip op individuele samenwerkingsverbanden en het

Samen met de raadsleden benoemen we de stappen die

geheel aan regionale samenwerking te versterken. Uit de

zij als gemeenteraad moet zetten om goed te kunnen

best practices die wij in heel het land hebben opgehaald,

sturen op de onderwerpen en samenwerkingsverbanden

selecteren we de handvatten die passen bij de context van de

die de raad prioriteit wilt geven.

deelnemende gemeente(n).

5.

Conclusies:

Plenaire afsluiting, waarbij we samen terugpakken op de
opbrengsten uit de groepsrondes en een eerste agenda.
De workshops worden (in wisselende samenstellingen)

van Griffiers (VvG) en de Nederlandse Vereniging voor

gegeven door Roeland Stolk, Laurens Vellekoop (Berenschot)

Raadsleden (NVvR). Meer informatie over het aanbod van

of Rob de Greef (Proof adviseurs). Zij zijn tevens de auteurs

Democratie in Actie vindt u via www.lokale-democratie.nl

van het essay Grip op samenwerking in de praktijk (2018),
waarin lessen en best practices zijn gebundeld. Roeland Stolk

Neem contact op voor meer informatie

en Rob de Greef schreven ook het boek Grip op regionale

Geïnteresseerd in een bijeenkomst ‘Grip op Regionale

samenwerking voor gemeenteraadsleden en griffiers.

Samenwerking 2.0’? Voor meer inhoudelijke informatie,
neem contact op met Roeland Stolk (06-12611921, r.stolk@

De workshops zijn onderdeel van het aanbod van Democratie

berenschot.nl) of Laurens Vellekoop (06-12793399,

in Actie, het leer- en ondersteuningsprogramma van het

l.vellekoop@berenschot.nl).

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanmelding kan via ingrid.blom@griffiers.nl

(BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en
de beroeps-en belangenverenigingen, waaronder de Vereniging

