
Samenwerking in de Achterhoek 
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• Leuk om met jullie te spreken. Ik vind mijn rol vandaag wel lastig 

 Procedureel prettig voorzitten 

 Onafhankelijk reflecteren en inleiden 

 
• Jullie hebben aangegeven over een aantal onderwerpen te willen spreken: 

• 19:30 -  20.00 uur Reflectie op voorstel: democratische legitimiteit 

• 20.00 – 20.45 uur Onderling gesprek over Achterhoeks Radenforum 

• 20.45 – 21.00 uur Korte pauze 

• 21.00 – 21.30 uur Onderling gesprek over Achterhoekboard 

• 21.30 – 21.45 uur Onderling gesprek over thematafels 

• 21.45 – 22.00 uur Eventueel ander onderwerp 

 

• Ik geef eerst een korte reflectie op a) hoe geslaagde samenwerking tot stand komt en 

b) over democratische legitimatie. Daarbij baseer ik me op staats- en bestuursrecht 

én op best practices elders in het land 
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Inleidende beschieting 



De standaard redenering 
  
 
  Gebaseerd op best practices 
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Normaal gesproken voelen raden zich comfortabel bij het volgende proces: 

1. Er is urgentie tot samenwerken. Er zijn urgente vraagstukken die niet lokaal kunnen worden 

opgelost omdat a) de juiste partijen niet betrokken zijn; b) dit leidt tot onvoldoende 

besluitvaardigheid; c) eigen belang het altijd wint van gezamenlijk belang; d) het te duur is; e) 

omdat je een betere gesprekspartner wordt; f) overig.  

2. Dit leidt tot de noodzaak om een vaste samenwerking op te zetten met een juridische 

vorm. Deze situatie leidt tot de noodzaak van a) gezamenlijke besluitvormingsgremia en b) 

een gezamenlijke organisatie 

3. Die samenwerking moet je natuurlijk hygiënisch vormgeven en transparant ontwikkelen. 

Dus geven raden en colleges en het maatschappelijk middenveld richting en wordt er een 

transparant en op voorhand bekend proces gelopen. De inhoudelijke redenering en de basis-

governance is bekend en de positie van de raden is helder. Duidelijk is wanneer volgende 

besluitvormingsmomenten zijn en wanneer raden weer aan bod komen, zodat je zonder alles 

precies te weten kunt beslissen.  

4. Alle begin is moeilijk. Daarom zijn er afspraken om te leren over hoe het gaat en afspraken 

over hoe die lessen te verwerken in de samenwerking. Dit zorgt ervoor dat het niet tegenvalt en 

goede sfeer blijft. 
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De standaard-redenering 



Over democratische legitimatie 
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Als jullie het mij vragen versterk je zo democratische legitimatie 

 

1. Sta niet toe dat het AB teveel op afstand komt te staan. Zij moeten op hoofdlijnen kaders 

stellen en zijn verantwoordelijk. 

 

2. Zorg per gemeente voor gestructureerde overleggen tussen raadsleden en 

portefeuillehouders.  

 

3. Stem af als raden onderling. Benut daar het radenforum voor! 

 

4. Zorg dat het radenforum inhoud genereert. Verhouding met board en heldere agenda 

(inclusief expertmeetings zijn van groot belang). 

 

5. Heb het allemaal twee keer per jaar over de samenwerking (kaderstelling bij begroting en 

controlerend na jaarrekening). Vraag de griffie om de agenda’s hiervoor gelijk te trekken.  

 

6. Zorg voor zeer goede (oorzakelijke) informatievoorziening 
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Lessen uit de praktijk 



Opzet  
discussie 
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De onderwerpen betreffen steeds een bepaald gremium in de voorgestelde regionale 

samenwerking: 

• Het radenforum 

• De board 

• De thematafels 

 

Per onderwerp zijn op voorhand door de griffiers twee bespreekaspecten benoemd (taak en 

samenstelling). Er is alle ruimte voor toevoeging 

 

Concreet betekent dit dat de we na een minuut of tien (afhankelijk van het aantal onderwerpen) de 

bespreking van het betreffende aspect afrondt met de conclusie: 

-  Dat er groot gedeelde instemming is met hetgeen hierover voorgesteld is door het AB; 

-  Dat er grote overeenstemming is dat men het niet eens is met het voorgestelde, of; 

- Dat er grote verdeeldheid is over het voorgestelde. 

 Tevens benoemen we alternatieve ideeën zijn bij de raadsleden 

 

Er wordt een verslag gemaakt van deze bijeenkomst, dat benut kan worden voor besluitvorming 
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Opzet van de discussie 



Eerste onderwerp: het radenforum 
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Taak Radenforum 

• Het Achterhoeks Radenforum stuurt op de inhoud van de samenwerking. Het borgt een 

vroegtijdige betrekken van alle raadsleden bij de inhoudelijke keuzes in de Achterhoekse 

samenwerking. Hiertoe sturen raadsleden via het Achterhoeks Radenforum op de visie, het 

jaarplan en de verantwoording van de samenwerking en worden zij door de thematafels 

bijgepraat over de ontwikkelingen.  

• Het Achterhoeks Radenforum stelt iedere vier tot zes jaar een visie inclusief financiering 

vast. Dit gebeurt de eerste keer in mei 2018, en daarna jaarlijks in de vorm van het jaarplan 

voor de thematafels en de Regio Achterhoek.  

• Het Achterhoeks Radenforum krijgt geen taken gemandateerd vanuit de individuele raden 

en fungeert daarmee niet als een vierde bestuurslaag. Formele besluitvorming vindt in eigen 

huis plaats.  

 

Samenstelling Radenforum  

•  Alle in de Achterhoekse gemeenten benoemde raadsleden hebben zitting in het 

Achterhoeks Radenforum.  
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Bespreek-aspecten 



Tweede onderwerp: de board 
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Taak Achterhoek Board 

• De Achterhoek Board is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de 

Achterhoekse samenwerkingsagenda. Zij is verantwoordelijk voor de voortgang van de 

thematafels en benoemt de voorzitters hiervan.  

• De Achterhoek Board is een formeel orgaan en krijgt mandaten binnen de GR. Zij bereidt 

jaarlijks een jaarplan / actieagenda voor met daarin de te behalen resultaten voor de 

thematafels. Dit Achterhoek Jaarplan is dus het plan voor de gehele 3O-samenwerking.  

 

Samenstelling Achterhoek Board  

• De Achterhoek Board bestaat uit twee of drie collegeleden die door het algemeen bestuur 

worden benoemd. Daarnaast twee vertegenwoordigers van de bedrijven via VNO-NCW en 

SIKA, en drie leden die het onderwijs, de zorgsector en de woningbouwcorporaties 

vertegenwoordigen.  

• De bemensing van de Achterhoek Board wordt door het Achterhoeks Radenforum 

vastgesteld.  
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Bespreek-aspecten 



Derde onderwerp: de thematafels 
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Taak thematafels 

• De thematafels krijgen mandaat voor de uitwerking en uitvoering van programma’s en 

projecten in het jaarplan. Het Achterhoeks Radenforum stelt dit jaarplan vast, de 

voorbereiding gebeurt door de Achterhoek Board.  

 

Samenstelling 

• De thematafels zijn altijd vanuit de verschillende O’s samengesteld en leggen 

verantwoording af aan de Achterhoek Board. 

• In de projecten kunnen ook andere partners of gemeenten deelnemen dan in de GR. 

• Gemeenten zijn met niet meer dan één wethouder per gemeente vertegenwoordigd bij 

iedere thematafel. Niet iedere gemeente hoeft vertegenwoordiging naar alle thematafels te 

zenden. 

• De Achterhoek Board selecteert de voorzitters van de thematafels via een 

sollicitatieprocedure. Deze voorzitter kan vanuit de verschillende O’s afkomstig zijn. 
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Bespreek-aspecten 



Vierde onderwerp: het algemeen bestuur 
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Taak AB 

• Het AB is verantwoordelijk voor een goede werking van de GR en het formeel aansturen 

van de Regio-organisatie vanuit de werkgeversrol. 

• Het AB is verantwoordelijk voor de bestuurlijke samenwerking met Duitsland. 

 

Samenstelling 

• Het algemeen bestuur bestaat alleen uit burgemeesters, hierover wordt in de Regeling een 

afspraak gemaakt met de gemeenteraden. 

• Het AB benoemt een voorzitter uit haar midden, de onafhankelijk voorzitter van de 

Achterhoek Board sluit aan bij de vergaderingen en is technisch voorzitter. 

• De voorzitter van het AB is vicevoorzitter van de Achterhoek Board.. 
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Bespreek-aspecten 


