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MEMO 

Begeleiding proces na 21 maart 2018 implementatie nieuwe governance 

 

Algemeen 

Aan Algemeen bestuur  

Van secretaris 

Datum 25 september 2017 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 17.0011194 

 

1. Inleiding  

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is aan de orde de implementatie van de gewijzigde 

governance van de Regio. Eerder is vastgelegd het voornemen om via een proces van bewilliging een 

algemeen bestuur samen te stellen, bestaande uit de voorzitters van de regionale 

portefeuillehoudersoverleggen/stuurgroepen.  

De onafhankelijk voorzitter wordt geleverd door grootste gemeente in de regio. 

Voorstel is om een compacte adviesgroep met enkele burgemeesters en enkele ambtelijk adviseurs 

samen te stellen die in opdracht van het algemeen bestuur het proces na 21 maart verder uitstippelt.  

Hieronder staan enkele niet limitatief bedoelde aandachtspunten die komende periode nader 

uitwerking vragen. 

 

2. Aandachtspunten in het transformatieproces  

 

‘De kunst van transformatie is om van A naar B te gaan werken volgens de regels van B’ … 
(citaat van Prof. Martijn van der Steen Erasmus Universiteit)  

 

Daarvoor is goed als er op 21 maart een draaiboek en voor de bestuurders een leidraad beschikbaar is 

waarin de belangrijkste uitgangspunten en spelregels zijn opgenomen: 

 

- Het tijdpad en het proces van (in)formatie, aanwijzing door de gemeenteraden, portefeuilleverdeling 

binnen het regiobestuur (formatie algemeen-/dagelijks bestuur resp. portefeuillehoudersoverleggen); 

 

- Het functioneren van de nieuwe governance; de verhouding en de wisselwerking tussen de 

verschillende organen van de Regio en de organen van de deelnemende gemeenten: 

o Verschillen in proces tussen overgedragen en opgedragen taken; 

o De rol en taakstelling van het regiobestuur bij behartiging van het regionaal belang; 

o De betekenis van de integrale afweging die plaatsvindt in het algemeen bestuur. 

 

- De beschrijving van de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de Regionale Samenwerking 

Agenda en het behouden van grip op deze verbonden partij; de rol van het regiobestuur, de rol van 

de regioambassadeurs ca. ; 

 

3. Oplevering  

 Verwachte datum van oplevering van een eerste versie is het AB van 7 december 2017.  

In 2018 is op 8 februari een vergadering van het algemeen bestuur gepland waarin tot de definitieve 

vaststelling kan worden gekomen van de leidraad, gehoord de verschillende betrokken geledingen    

 

Verwachting is dat op 20 december de Regioambassadeurs komen met hun aanbevelingen over het 

proces RSA en over de rol van de regioambassadeurs en het resultaat van het experiment met de 

focusgroepen. Deze uitkomsten kunnen worden betrokken bij de eindversie   


