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Datum:  30 oktober 2018 

Onderwerp: Uitnodiging gesprek over legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking 

Ons kenmerk: 59940 

Status: Vertrouwelijk 

 

 

Geachte heer Bakker, 

Het ministerie van BZK heeft Berenschot gevraagd dit najaar in gesprek te gaan met tien 

samenwerkingsverbanden over ervaringen met democratische legitimiteit van 

interbestuurlijke samenwerking en over het vinden van een goede balans tussen effectiviteit 

en legitimiteit.  

Een van de geselecteerde regio’s is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). U heeft bij het 

ministerie van BZK aangegeven dat u in dit verband een gesprek met het platform 

Regioambassadeurs van de Regio Gooi en Vechtstreek (RGV) kan faciliteren. Hier maken wij 

graag gebruik van. 

Mogelijke data  

Het gesprek duurt 1,5 uur. Mogelijke opties zijn: 

• Woensdag 7 november 16:00-17:30 uur 

• Donderdag 8 november 12:30-14:00 uur  

• Dinsdag 13 november hele dag tot 16:00 uur 

In overleg kunnen we bekijken of er eventueel andere opties mogelijk zijn. 

Opzet van de gesprekken 

Het onderzoek gaat in op de volgende drie thema’s: 
1. De door de raadsleden ervaren knelpunten op het gebied van legitimiteit; 

2. De wijze waarop hier in de Regio Gooi en Vechtstreek mee wordt omgegaan (op zoek 

naar best practices/innoverend vermogen/ruimte voor verbetering);  

3. De randvoorwaarden die nodig zijn om binnen de Regio Gooi en Vechtstreek op een 

gelegitimeerde en effectieve manier te kunnen samenwerken (is er behoefte aan een 
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wijziging van de wetgeving, ondersteuning van het samenwerkingsverband of 

deelnemende partijen, of zijn er andere oplossingen denkbaar).  

Wijze van rapporteren  

Op basis van de gesprekken met de samenwerkingsverbanden komen wij tot een rapport. Dit 

rapport bevat een analyse van knelpunten en verbetersuggesties op het gebied van de 

effectiviteit en legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking. Het rapport is openbaar en 

bevat geen informatie die te herleiden is naar personen of individuele gemeenten. 

Contact 

Wij nemen op korte termijn contact met u op om de opdracht inhoudelijk toe te lichten en 

vragen wij u deel te nemen aan een korte enquête. Indien u vragen heeft over het onderzoek 

kunt u uiteraard ook zelf contact met ons opnemen. Onze contactpersoon is Sofie Dreef, 

s.dreef@berenschot.nl / 0614998199.    

 

Met vriendelijke groet, 

Berenschot B.V. 

 

 

Roeland Stolk 

Managing Director 
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