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Geachte regioambassadeurs,    

Het ministerie van BZK heeft Berenschot gevraagd om dit najaar met tien regio’s in gesprek 

te gaan over hun ervaring met democratische legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking 

en het vinden van een goede balans tussen effectiviteit en legitimiteit. Het doel van deze 

gesprekken is om de aangekondigde wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen1 

te laten aansluiten bij de behoeften en wensen uit de praktijk. Tevens kunnen de gesprekken 

aanleiding geven tot het versterken van het aanbod voor toerusting en ondersteuning van 

raadsleden en griffiers. 

Wij danken u hartelijk dat u aan dit traject wil deelnemen. Op donderdag 29 november van 

18.00-19.30 uur staat een gesprek gepland met het platform Regioambassadeurs van de 

Regio Gooi en Vechtstreek (RGV). Hierbij zullen aanwezig zijn: 

• Vanuit het onderzoeksteam: dhr. Wesseling, dhr. Van der Beek en mevr. Drooger 

• Vanuit het ministerie van BZK: n.n.b.  

Graag informeer ik u middels deze brief over het doel van het gesprek, de agenda en de 

gevraagde voorbereiding.  

Doel van het gesprek 

Een van de geselecteerde regio’s voor het onderzoek is de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). De Gooi en Vechtstreek is één van de deelregio’s binnen de MRA. Tijdens het gesprek 
willen het graag met u hebben over de effectiviteit en legitimiteit van deze twee 

samenwerkingsverbanden.    

Het doel van het gesprek is om inzicht te krijgen in: 

1. De ervaren knelpunten op het gebied van legitimiteit en effectiviteit binnen de MRA en 

de RGV; 

2. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan door de gemeenteraden van de Gooi en 

Vechtstreek (best practices/innovaties/problematiek);  

3. De randvoorwaarden die nodig zijn om binnen deze samenwerkingsverbanden op een 

gelegitimeerde en effectieve manier te kunnen samen werken (is er behoefte aan een 

                                                      
1 Zie bijgevoegde Kamerbrief van 29 juni 2018. 
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wijziging van de wetgeving, ondersteuning van het samenwerkingsverband of 

deelnemende partijen, of zijn er andere oplossingen denkbaar). 

Agenda van het gesprek 

De agenda van het gesprek ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

• Voorstelronde en inleiding op het onderzoek 

• Weergave van de resultaten van de vragenlijst (zie: voorbereiding) 

• In gesprek over bovengenoemde drie thema’s   
• Wrap up: concrete knelpunten en verbetersuggesties 

• Afronding 

Voorbereiding op het gesprek 

Ter voorbereiding op het gesprek vragen wij u de volgende vragenlijst in te vullen. Dit kost 

ongeveer 20-25 minuten. Daarnaast vragen wij u om na te denken over knelpunten en 

verbetersuggesties op het gebied van de effectiviteit en legitimiteit van interbestuurlijke 

samenwerking. 

Na het gesprek 

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 

democratische legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking. Het rapport is openbaar en 

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

geplande oplevering is december 2018. 

Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met Sofie Dreef, s.dreef@berenschot.nl / 06-14998199. 

 

Wij kijken uit naar een informatief gesprek! 

 

Met vriendelijke groet, 

Berenschot B.V. 

 

 

Roeland Stolk 

Managing Director 
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