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1. Even voorstellen 
 

2. Vormen van samenwerking 
 

3. Best practices voor grip 
 

4. Naar een regionale agenda 
 

Wat gaan we doen? 

2 

 



Openbaar 

 
• Rob de Greef & Laurens Vellekoop 
 
• Veel van Nederland mogen zien 

 
• Boek en essay 

 
• Grip 2.0! 

Even voorstellen 
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Laatste ontwikkelingen op het 
gebied van regionale samenwerking 
 
 
Maar, het is de vraag wat er mee 
gebeurt…… 

Even voorstellen 
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Even voorstellen 

Gemeenschappelijke 
regelingen zijn 

ondingen!  
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Even voorstellen 

Gemeenschappelijke 
regelingen zijn 

voldoende democratisch 
gelegitimeerd 
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Even voorstellen 

  Als raadslid ervaar ik 
voldoende grip op 
intergemeentelijke 

samenwerking 
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Even voorstellen 

1. Binnen het huidige staatsbestel zal samenwerking altijd blijven 
bestaan 
 

2. Er zal altijd gedoe blijven over de democratische legitimiteit van 
samenwerking 
 

3. Maar, door te investeren in grip kunnen legitimiteit en effectiviteit 
van de samenwerking worden vergroot!  
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Regionale ambities en prioriteiten 

1. Wat zijn voor u in de komende raadsperiode regionale prioriteiten? 
- Benoem concreet opgave met een regionaal karakter, bijvoorbeeld 

duurzaamheid, versterking van het vestigingsklimaat of de aanleg van 
snelfietspaden, inkoop van jeugdzorg 

 
2. Welke samenwerking heeft in de komende raadsperiode uw bijzondere 
interesse? 
- Het kan gaan om een formele organisatie  
- Maar ook om een informele samenwerking zoals de Regio Groningen-Assen 
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Vormen van samenwerking 
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Openbaar lichaam 
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Informatie, verantwoording en sturing 
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Sturingscyclus 
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Kadernota 

Algemene financiële 
en beleidsmatige 
uitgangspunten 

Ontwerpbegroting 

Concrete 
invulling 

Zienswijzen 

Beïnvloeding 
door raad 

Begroting 

Bindend voor 
gemeente 

Jaarrekening 

Verslaglegging 
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Drie hoofdaanbevelingen voor grip 
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1. Sturen vanuit inhoud. Kiezen voor 
grip en regionale agenda 
 

2. Organisatie van het gesprek tussen 
raad en college (inclusief 
informatievoorziening) Het 
hebben van passende spelregels 
om lokaal aan de slag te gaan 
 

3. Regionale structuur. Het komen tot 
een gedeeld politiek perspectief 
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Vijf aanbevelingen 
1. Stilstaan bij de vraag of in het algemeen extra 

inzet op samenwerking wenselijk is en hier 
bewust voor kiezen.  

2. Het als gemeente(raad) zelf ontwikkelen van 
een agenda voor de regio.  

3. Kijk eerst wat de lokale inhoudelijke 
doelstelling is, maar verlies het gezamenlijke 
belang niet uit het oog.  

4. Prioriteren en selectief keuzes maken. 
5. Het onderling verdelen van aandacht. 

Sturen vanuit inhoud 



Openbaar 16 

 
 
 
Vier aanbevelingen: 
1. Instellen van een structureel 

kaderstellend en controlerend debat. 
2. Benutten van raadscommissie(s) voor 

structurele dialoog. 
3. Articuleren van informatiebehoefte 

en professionalisering 
informatievoorziening. 

4. Gezamenlijk optrekken met de 
organisatie. 

Organisatie van het gesprek tussen raad en college 
(inclusief informatievoorziening) 
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Vier aanbevelingen 
1. Breng de griffies beter in positie. 
2. Investeer in het gesprek langs de 

(partij)politieke lijn. 
3. Investeer in het gesprek tussen 

raden onderling. 
4. Stel als gemeenteraden een 

gezamenlijke commissie in. 

Verbinding tussen de raden van samenwerkende 
gemeente 
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U heeft aan het begin van de avond regionale 
prioriteiten benoemd en samenwerkingen genoemd 
die u belangrijk vindt. 
 
1. Welke aanbevelingen kunnen u helpen bij het 

houden van grip? 
 

2. Welke overige dingen zou u, gehoord ons verhaal, 
kunnen doen om grip te houden? 

Regionale agenda 
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Contactgegevens 

     
 
 
 
       

Berenschot Groep B.V.  
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht  
T 030 - 2 916 916 
 

Laurens Vellekoop 
l.vellekoop@berenschot.nl 

06 - 12793399 

Rob de Greef 
rob@proofadviseurs.nl 

06 - 23168602 
  

     
     PROOF Adviseurs B.V. 
     Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam 
     T 085 – 047 10 07 
 

tel:085-0471007
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