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Noord-Holland pleit voor het behoud van de normen en waarden van een betrouwbare overheid  bij het plegen 

van onderhoud aan het Huis van Thorbecke. Wel meegaan met de veranderende maatschappij! Noord-Holland 

maakt werk van de maatwerkdemocratie; nieuw instrumentarium nodig? Samenwerking moet transparant zijn 

en moet democratische legitimatie weten te borgen.

Kuijpers: kwaliteit van het openbaar bestuur is randvoorwaardelijk. Grote diversiteit tussen de provincies en regio’s 

waar het opgaven en bestuursculturen betreft. Dat vraagt een meer gebiedsspecifieke aanpak. Hoe het verlangde 

maatwerk optimaal te organiseren?

Twee voorbeelden:

I Grenzeloos Besturen in Regio Alkmaar: Thorbecke experiment

Bestuurlijke trekkers zijn burgemeesters Leontien Kompier (Langedijk) en Toon Mans (Castricum): 

zeven gemeenten werken samen om hun circa 300.000 inwoners te bedienen. De Focusagenda kent drie speerpunten 

- wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie - waarop zo veel als mogelijk als 1 overheid wordt gewerkt. Inwoners 

en ondernemers mogen geen last hebben van gemeentegrenzen.

Uitwerking kan ook heel praktisch zijn (voorbeeld: vergunningverlening voor gondelvaart, wandelplus4daagse en 

halve marathon).

Plenaire noties naar aanleiding van groepsgesprekken:

Naar nieuwe rol raden en staten:

Zoeken naar goede invulling om aan de toenemende behoefte van inwoners om betrokken te worden te voldoen. Nu 

we meer op inhoudelijke en praktische thema’s de samenwerking aangaan, verandert de rol van de raden: nieuwe 

samenwerkingsvormen, nieuwe rol raad! Laat eigenaarschap bij de lokale democratie, is bij gebiedsgerichte aanpak 

lastig. Kan BZK helpen de lokale democratie hier goed te betrekken?

Van botsende belangen naar gedeelde belangen:

Bijvoorbeeld rond ruimtelijke inrichting (discussie datacenters): transparant en eerlijk zijn, vanaf begin samenwerking 

zoeken, erkennen dat uiteindelijke belang voor alle bestuurders gelijk is. Zoek en vind elkaar op gedeelde belangen. 

(verdere uitwerking groepsgesprekken zie bijlagen)



II Regio Gooi en Vechtstreek: versterking van slagkracht 

Lokale raden (zij zijn de baas) en bovenlokale oplossingen: hoe besluitvormingsprocessen verbeteren? Adviezen 

onder leiding van burgemeester Nanning Mol (Laren):

Investeer in goede start met alle colleges en raden en breng rust en regelmaat in het samenwerkingsproces. Zoek 

elkaar op en ga als regiobestuur alle gemeenten langs. Heb oog voor werkbelasting raadsleden, help hen!

Plenaire noties naar aanleiding van groepsgesprekken:

Het draait om mensenwerk! Kwaliteitsimpuls voor raadsleden (opleidingen) nodig. Voorzichtig experimenteren met 

regionale raden: elkaar ontmoeten. Goede start cruciaal, neem iedereen mee. Punt van zorg: betrekken inwoners, 

mede in relatie tot de rol van de raad.

Om democratische legitimiteit te borgen en helderheid te scheppen voor raden: nieuw ontwerp maken voor het Huis 

van Thorbecke? (modernisering)

Of: vrijblijvendheid afbouwen en verantwoordelijkheden overdragen, waarbij een stimuleringspremie van rijk of 

provincie voor transitie gemeenten zeker zou helpen.

(verdere uitwerking groepsgesprekken zie bijlagen)

Slotreflectie BZK

• Stimuleringspremie bij transitie (overdragen verantwoordelijkheden) goed idee. 

• Hoe maken we de kwaliteit van het openbaar bestuur een urgent thema?

• Raadsleden niet onderschatten; wel van belang om verschil te maken: wat vraagt bovenlokale aanpak?

• Visie ontwikkelen op toekomst openbaar bestuur, met gebied als uitgangspunt (geen nationaal model)

Uitnodiging Gedeputeerde Zaal: Noord-Holland hecht waarde aan voortzetting gesprek, het stopt niet vandaag!

Deelnemers:
Noord-Holland: Van Dijk, Zaal
BZK: Kuijpers, Van Doorne, Kroeskamp
Gemeenten: Beemster (b Heerschop), Castricum (b Mans, w De Haan), Den Helder (w Wouters), Enkhuizen 
(w Struijlaart), Haarlem (b Wienen), Heemskerk (b Baltus), Heemstede (b Nienhuis), Heerhugowaard (w Does), 
Heiloo (b Romeyn), Hollands Kroon (b Van Dam), Koggenland (b Bonsen), Langedijk (b Kompier), Laren (b Mol),
Medemblik (w Van Langen), Oostzaan (w Dral), Ouder-Amstel (b Langenacker), Purmerend (b Bijl), Schagen 
(b Van Kampen), Stede Broec (w Slagter), Texel (b Uitdehaag), Uithoorn (b Heiliegers), Velsen (b Dales), 
Waterland (b Heldoorn), Weesp (w De Lange), Wijdemeren (b Larson)
Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten: Nijman (secr)
Gespreksleider: Blaauwbroek (pNH) 

BIJLAGE I VERSLAG - UITWERKING GROEPSGESPREKKEN



GRENZELOOS BESTUREN IN REGIO ALKMAAR

Regio als nieuwe realiteit

• Regel de governance goed. Faciliteer goed (digitaal bijvoorbeeld: één stukkensysteem, één vergadersysteem).

• Leer raden vooraf in proces mee te nemen; heb aandacht voor overvragen van raadsleden.

• Respecteer onderling verschil in tempo; gemeenten zijn verschillend, dit vraagt flexibiliteit bij raden en besturen.

• Wgr niet zaligmakend, laat opgave leidend zijn voor de vorm van samenwerken. Denk ook aan 

programmastructuur (Oostelijke Vechtplassen) of convenant (MRA).

• Accepteer dat functionele samenwerkingsverbanden dwars door regio’s en het Huis van Thorbecke heen kunnen 

gaan. 

• Korte collegetermijnen in relatie tot looptijd grote opgaven: lastig laveren.

• BZK zou steviger regierol kunnen voeren bij regiovorming en regionale samenwerking.

• Provincie of rijk (of samen) kunnen best enige druk uitoefenen als gemeenten er onderling niet uit komen 

(bijvoorbeeld woningbouwopgave). Van bovenaf opgelegd krijgen wil je doorgaans niet maar het werkt vaak 

wel: er ontstaat beweging, urgentie, richting.

Decentralisatie of structuurverandering?

• Een fundamentele vraag is: moet je wel decentraliseren?  Een radicale stap is nodig, een oproep voor een ander 

model: hef de provincie en het waterschap op, maak Alkmaar de hoofdstad, dan is een deel van de discussie over 

vertegenwoordiging voorbij. Gemeenten gaan over de paspoorten en de stoeptegels, de rest is voor de regio.   

• Past het Huis van Thorbecke nog wel in deze tijd?

• Huis van Thorbecke voldoet, het zit hem in de ruimte die je zelf zoekt bij samenwerken.

• Bij grote bovenlokale opgaven is actievere rol provincie gewenst.

• Structuur en cultuur staan onder druk; ze moeten op elkaar aansluiten. Social media en mondige inwoners 

zorgen voor druk op de structuur.

• Het rijk zou goede voorbeelden moeten verzamelen en onderzoeken wat succes- en faalfactoren zijn in de 

huidige context (structuur - cultuur).

Samen maar toch apart?

• Waken voor overheden die tegenover elkaar staan in plaats van samenwerken. Je werkt samen for better & for 

worse.

• Laat iedereen het belang (voordeel) inzien van samenwerken. Is complex vooral bij grote opgaven; uitzondering: 

als er een fusie als stip op de horizon staat.

• Spanningsveld: behoud eigenheid gemeente en optimale dienstverlening tegen acceptabele kosten.



REGIO GOOI EN VECHTSTREEK

Investeren in kwaliteit raadswerk:

• Raadswerk is ingewikkelder geworden. Hoe de volksvertegenwoordigende rol in balans te brengen met keuzen 

die gemaakt worden in het algemeen belang? Daarin ontstaan conflicten en waar liggen dan de prioriteiten?

• Investeer nu in opleidingen voor nieuwe raadsleden. Als dat pas over 1,5 jaar gebeurt, ben je te laat. Nu al 

voorlichting over: wat kan de gemeenschap zelf doen, hoe regel je de lokale opgaven, hoe de regionale opgaven. 

Naast politieke partijen ook rol voor BZK inzake opleiden!

• Investeer in de voorkant van het proces: van abstract naar concreet, kennisniveau verhogen.

• Financiële stimulering voor regionale raadsledenbijeenkomsten kan helpen: gegeven de slechte financiële 

positie van gemeenten kiezen raadsleden eerder voor financiering van bewonersavonden dan van regionale 

bijeenkomsten.

• Zorg voor adequate ondersteuning van de raden (denk aan griffie).

(Regionale) samenwerking:

• Bovenregionale samenwerking blijkt lastig. De regiostructuur die sommige landen kennen, zou kunnen helpen.

• Urgentie op grote opgaven wordt te weinig gevoeld. Er is regie nodig, leiderschap tonen, lef voor nodig, en 

luisteren. Jammer dat lef tonen nogal eens wordt afgestraft (wordt persoonlijk gemaakt, waarna persoonlijke 

afrekening volgt).

• Het rapport Wisselwerking van het ROB heeft goede suggesties. Stuur één afgezant naar een regionaal overleg. 

Vertrouw elkaar en benoem trekkers. Een trekker moet de regio vertegenwoordigen en niet enkel de grote stad 

(dat is in de praktijk vaak wel het geval). 

• Als een GR niet meer werkt, hef deze dan op! GR-en leven een eigen leven, zonder democratische legitimatie en 

de organisaties kosten veel geld!

• Politiek is niet voor bange mensen. Steun elkaar, zoet en zuur, houd elkaar vast. Het is mensenwerk. 

• Houd rekening met factor emotie: als verschillen te groot zijn, herkennen inwoners zich niet meer in hun 

gemeente. Houd hen aangehaakt.

Structuur:

• Hoe duurzaam is het Huis van Thorbecke?

• Ons land kent veel grenzen, getekend door diverse departementen; BZK zou meer moeten sturen (veel grenzen 

lopen door elkaar).

• Gemeente als robuuste overheid niet onderschatten.

• Taakdifferentiatie: per taak bepalen hoe samenwerking vorm krijgt. Voorwaarde: gelijkwaardigheid, financiële 

borging.

• Rijk moet weten wat een gemeente aankan, er wordt anders veel energie verloren in bovenlokale gemeenten.

• Manifest van de VNG: maak een heldere afweging welke taken gedecentraliseerd kunnen worden en wat 

daarvoor nodig is. Het moet meer zijn dan een verkapte bezuinigingsopgave.

• Onze inwoners willen dat we leveren en presteren. 

• We maken fouten, meer guidance nodig vanuit BZK.



BIJLAGE II VERSLAG - INTEGRALE VERSLAGEN GROEPSGESPREKKEN

GROEP 1

Deelnemers:

DG Chris Kuijpers (BZK)  

Gedeputeerde Ilse Zaal (Noord-Holland)  

Wethouder Ron de Haan (Castricum) 

Wethouder Arend Jan van den Beld (Bergen) 

Burgemeester Michiel Uitdehaag (Texel) 

Burgemeester Rian van Dam (Hollands Kroon) 

Burgemeester Astrid Nienhuis (Heemstede)  

Wethouder Andrea van Langen (Medemblik) 

Gespreksleider: Jeroen Pistor, verslag: Marleen den Haak

Regio Alkmaar 

• Het voorstel van Grenzeloos Besturen van regio Alkmaar is herkenbaar. De verschillen in gemeentelijk beleid 

staat op gespannen voet met de democratische legitimatie. Vergunningverlening is niet politiek.

• De discussie rondom de datacenters wordt aangehaald. Het beleid datacenters is gezamenlijk ingezet door 

de overheden; maar als het lastig wordt, worden alle pijlen op de gemeente gericht. Dat voelt niet goed, in de 

steek gelaten. Terwijl de afspraak moet zijn: samenwerken for better en for worse. Overheden staan echter vaak 

tegenover elkaar in juridische procedures. 

• Rol plattelandsgemeenten; er is nu eenmaal een verschil tussen de regio’s. Plattelandsgemeenten voelen zich 

vaak alleen staan.

• Gemeenten en andere overheden moeten steeds meer regionaal samenwerken vanwege de regionale opgaven. 

BZK zou een stevigere rol kunnen spelen om meer regie te voeren op deze regionale samenwerking en 

regiovorming.

• Gemeenteraden moeten tijdig betrokken worden en gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de gezamenlijke 

colleges. 

• Nieuwe raadsleden hebben drie grote opgaven: 1) meer met de regio aan de slag 2) wat is je taak bij lokale zaken 

en 3) wat betekent de participatiesamenleving voor je taak. Gemeenteraden kunnen niet steeds meer doen, we 

overvragen ze. Mindset van raadsleden moet anders. In Súdwest-Fryslân heeft de raad afstand genomen van 

bepaalde zaken.  

• Bestuurders en raadsleden kennen elkaar te weinig, terwijl zij elkaar kunnen versterken. Elkaar ontmoeten en 

elkaars belangen kennen helpt en is essentieel voor samenwerken.

• Bijzonder dat enerzijds wordt gesteld dat er sprake is van bestuurlijke drukte, terwijl anderszijds wordt gezegd 

dat men elkaar te weinig ontmoet. Antwoord daarop is dat de invulling van het werk anders moet; vaker 

bijpraten, de telefoon pakken. Maar dat is het eerste dat erbij inschiet omdat iedereen overvolle agenda’s heeft. 

• Binnen de regio treffen we elkaar, maar tussen de regio’s is dat minder. 

• Het is van belang om elkaar tijdig op te zoeken. Vind functionele samenwerkingsverbanden, dat kan ook dwars 

door regio’s en het Huis van Thorbecke heen. 

• Wat lokaal is, is des raads. Wat regionaal is, daar moet de governance ook op georganiseerd worden. Een 

hiërarchische verdeling tussen gemeenten die moeten samenwerken, is ‘de dood in de pot’. 

• De regio is de nieuwe realiteit. Dit moet goed gefaciliteerd worden, ook digitaal: 1 vergadersysteem, 1 

stukkensysteem. 

• Een fundamentele vraag is: moet je wel decentraliseren?  Een radicale stap is nodig, een oproep voor een ander 

model: hef de provincie en het waterschap op, maak Alkmaar de hoofdstad, dan is een deel van de discussie over 

vertegenwoordiging voorbij. Gemeenten gaan over de paspoorten en de stoeptegels, de rest is voor de regio.   

• De participatieve samenleving en een formele rol van raadsleden gaan niet goed samen. Betrek de bewoners in 

vroeg stadium, maar ook de raadsleden. Minder vanuit de GR werken maar vanuit ‘samenspel’. 



Regio Gooi en Vechtstreek 

• Investeer in een goede start en neem iedereen mee. Gedeeld probleem, proces uitlijnen, rust en regelmaat in 

besluitvormingsproces. Bouw het rustig op. 

• Het meenemen van de inwoners is hierbij wel het lastigst. Hoe dan we dat?  

• Voorbeeld van de RES wordt aangehaald: er werd een spoorboekje meegegeven met een regionale opdracht, dat 

werkte wel. 

• Zoek elkaar op! Raadsleden, wethouders, ga als bestuurders de regio in. 

• Aan voorkant investeren en zo het regionale bestuurlijke samenspel vrijwillig organiseren. 

• We maken fouten, er is meer guidance nodig vanuit BZK.

• Raadswerk is ingewikkelder geworden. Raadsleden moeten bewust gemaakt worden van het feit dat je straks 

niet meer op de stoel van de buurman zit en er ook niet zit alleen voor je eigen achterban. Hoe kun je je 

volksvertegenwoordigende rol in balans brengen met keuzes die je maakt voor het algemeen belang? Daarin 

ontstaan conflicten en waar liggen dan de prioriteiten?

• Er zou nu al moeten worden geïnvesteerd in opleidingen voor nieuwe raadsleden. Als dat pas over 1,5 jaar 

gebeurt, ben je te laat. Nu al voorlichting over: wat kan de gemeenschap zelf doen, hoe regel je de lokale 

opgaven, hoe de regionale opgaven. Investeer in opleiding van raadsleden, niet alleen via politieke lijnen. 

• Regionale raadsledenbijeenkomsten (zoals in Westfriesland) werken informeel goed. Ook de regionale 

raadcommissie Noordkop (RRN) wordt genoemd, waarin de vier raden van de gemeenten uit de Kop van Noord-

Holland samenwerken en een gezamenlijk advies opstellen voor de 4 afzonderlijke raden.

• Bovenregionaal wordt niet goed samengewerkt. Sommige landen hebben een regiostructuur, dat zou kunnen 

helpen. 

• Er wordt te weinig sense of urgency gevoeld bij de grote opgaven. Regie wordt gemist. Er moet leiderschap 

worden getoond, durf te luisteren. In de jeugdzorg worden governance en leiderschap bij alle bestuurders 

gemist.

• En als je lef toont, maken anderen het politiek en persoonlijk en word je er persoonlijk op afgerekend. 

• Het rapport Wisselwerking van het ROB heeft goede suggesties. Stuur één afgezant naar een regionaal overleg. 

Vertrouw elkaar en benoem trekkers. Een trekker moet de regio vertegenwoordigen en niet enkel de grote stad 

(dat is in de praktijk vaak wel het geval). 

• Als een GR niet meer werkt, hef deze dan op! GR-en leven een eigen leven, zonder democratische legitimatie en 

de organisaties kosten veel geld!

• Onze inwoners willen dat we leveren en presteren. Niet alles politiek en daarmee persoonlijk maken, dan worden 

bestuurders ‘afgerekend’. 

• Bestuurders moeten lef tonen, politiek is niet voor bange mensen. Steun elkaar, zoet en zuur, houd elkaar vast. 

Het is mensenwerk. 

GROEP 2

Deelnemers:

Burgemeester Don Bijl (Purmerend)

Burgemeester Monique Bonsen (Koggenland)

CdK Arthur van Dijk (Noord-Holland)

Burgemeester Crys Larson (Wijdemeren)

Burgemeester Nanning Mol (Laren)

Wethouder Nico Slagter (Stede Broec)

Gespreksleider: Jan Willem Mollema, verslag: Martine van der Klugt



Regio Alkmaar

• Grenzeloos besturen zoals verwoord in de pitch van mw. Kompier speelt niet in alle regio’s/ gemeenten. 

De samenwerkingen zitten wat dat betreft op een ander niveau en staan verder van de inwoners af. 

• Het doel nastreven dat de inwoner geen verschil in gemeente ervaart, wordt gedeeld. 

• Een aantal gemeenten tracht naar de inwoners in de samenwerking en dienstverlening wel een eenduidige lijn te 

hebben. Zoals rond het thema wonen. 

• Op zich wordt niet direct tegen beperkingen van het Huis van Thorbecke aangelopen. Die structuren voldoen 

nog steeds. Regionaal maatwerk, regionale arrangementen en samenwerking zijn belangrijker. Er zijn in de regio 

goede verhoudingen, ook bestuurlijk. Maar de samenwerking zou ook vernieuwd kunnen worden. Het zit hem in 

de ruimte die je zelf zoekt bij de samenwerking. 

• We hebben het ons moeilijk gemaakt door alle problemen op te willen lossen binnen regionale samenwerkingen. 

• Leer gemeenteraden vooraf in het proces van de regio mee te nemen, zodat zij ook het belang zien van de 

regionale samenwerking en dat het ook ten goede is van het lokale. Het goed uitlijnen van het proces aan de 

voorkant is cruciaal. Naast de betrokkenheid aan de voorkant, is het ook van belang omdat in de besluitvorming 

de gemeenteraden het laatste woord hebben.  

• De positie van gemeenteraden in regionale samenwerkingen is ook afhankelijk van de relatie die de bestuurders 

hebben met de raad. Zo ook de relatie van bestuurders onderling. 

• Het is van belang om in de regionale samenwerking respect te hebben voor onderling verschil in tempo. Dit 

vraagt om flexibiliteit van raadsleden, bestuurders om te voorkomen dat het een ‘sleepanker’ wordt en tegen 

gaat werken. 

• Voor de Wgr-en wordt ook veel uit de kast getrokken ook als het om bijvoorbeeld  bedrijfsprocessen gaat. 

De vraag is of dit dan ook zo bestuurlijk moet zijn en niet ‘slechts uitvoerend’ (gemandateerd?) aangezien dit 

vertragend werkt. 

• De collegetermijnen zijn relatief kort ten aanzien van de opgaven. Verkiezingen kunnen daardoor de agenda’s 

weer doen veranderen. Dit maakt het in de regionale samenwerking lastig laveren aangezien er ook veel taken 

op het bord van de gemeente liggen. 

• Door de behoefte aan democratische legitimatie wordt veelal teruggevallen op een Wgr-constructie. Hierin zitten 

vaak beperkingen en wordt ook wel ervaren als een slechts bestuurlijk feestje. Gemeenteraden lopen er achter 

aan. Dit werkt distantie in de hand. 

• Wgr bevat weinig bewegingsruimte ten opzichte van andere samenwerkingsvormen. Dit laatste vraagt dan wel 

van een ieder commitment. Het moet dan met oog op democratisch legitimeren ook dicht bij de gemeenteraden 

liggen. 

• De Wgr is ook niet de enige vorm waarin regionale samenwerking vorm gegeven kan worden. Bij de Oostelijke 

Vechtplassen is bijvoorbeeld voor een programmastructuur gekozen. De belangrijke financiële besluiten worden 

steeds aan de raden voorgelegd. Verder kan ook gekozen worden voor een convenantsvorm, zoals in de MRA. 

• De opgave zou veel meer leidend moeten zijn voor de samenwerkingsstructuur. Dus maatwerk, waarbij de rol 

van de raden vooraf uitgelijnd en verankerd wordt. In het proces naar de besluitvorming worden de deelnemers 

evenredig meegenomen.  

• Democratische legitimatie zorgt voor onderlinge afstand bij bovenregionale opgaven. Hoe leg je de raad uit dat 

je er door samenwerking meer voor terugkrijgt. Dit wordt gesignaleerd op deelregioniveau, maar ook bij de MRA. 

• Dat samenwerking voordeel zou moeten hebben voor alle partijen en dat dit niet bij iedereen dan duidelijk is, 

wordt ook terug gezien bij ambtelijke samenwerkingen. Bij alle samenwerkingen schuurt het. Veelal is het motto 

‘samen maar toch apart’. Dit werkt niet goed met de grote opgaven. Uitzondering daarop is in het geval er een 

fusie als stip op de horizon staat. 

• Daarbij is de constatering dat gemeenten veel op hun bordje hebben liggen. Door de decentralisaties moeten 

veel taken regionaal georganiseerd worden. Tegelijk wordt daarbij gevraagd om betrokkenheid van de burger, 

een actieve rol van de raden en een hoger kwaliteitsniveau van dienstverlening. Dit vraagt veel van de regionale 

samenwerking. 

• De sleutel ligt daarbij in de eerste plaats bij de regio zelf. Kies de juiste arrangementen en lijn de betrokkenheid 



van de raden daar goed bij uit. Hier is geen stelselwijziging voor nodig. Er is ook niet direct behoefte aan nieuwe 

juridische instrumenten. Bij grote bovenlokale opgaven zou de provincie vaker een actieve rol kunnen kiezen. 

Regio Gooi en Vechtstreek

• Het is goed om regionale samenwerking op te zoeken als een opgave bovenlokaal is. Momenteel ligt er zo veel 

op het bord van de gemeente dat ook dat niet meer behapbaar is. Provincie zou daar ook een nadrukkelijker rol 

kunnen pakken. Ook ten aanzien van continuïteit vanwege de collegeperiode. (horizon verder dan de volgende 

verkiezingen)

• Door de hoeveelheid taken in een verkramping terecht gekomen. Momenteel werken de oplossingen binnen het 

Huis van Thorbecke, maar hoe duurzaam zijn ze? Timing binnen regioraad is belangrijk, maar de hoeveelheid 

opgaven is te groot alsmede de tegenstrijdigheden. 

• Benoem expliciet, bezie aan de voorkant wat er samen opgepakt moet worden en wat op een andere manier. 

Hoeft niet per definitie via Wgr. Pas wel op voor het ontstaan van een nieuwe democratische moloch. Maak 

daarom dan gebruik van bestaande structuren, wel leaner. 

• Er lopen veel grenzen in Nederland die getekend zijn door de verschillende departementen. Ze lopen door elkaar. 

Vanuit BZK zou op dit punt meer aangestuurd kunnen worden.

• Met regionale samenwerking is er wellicht de neiging om alles op 1 hoop te gooien in de verwachting, van 

wellicht kleinere gemeenten, dat het dan wel goed komt. Het kan echter alleen echt slagen als de lagen eronder 

goed georganiseerd zijn. Er zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een convenant, waarbij vooraf 

afspraken worden gemaakt.  

• Het gaat om: meeluisteren, meepraten en meebeslissen. De gemeenteraad springt vaak in de laatste rol, 

vervolgens gaat de politieke kleur gelden. Het is van belang om vooraf te verkennen en te bezien wat de 

gezamenlijke stip op de horizon is.

• Ook is het goed om aan te geven waar de emotie zit. Als de verschillen te groot zijn, herkennen de inwoners 

zich niet meer in de gemeente. Anders helpt een samenwerking niet, de opgave schiet dan niet op en de 

besluitvorming wordt dan gekenmerkt door amenderingen. Neem de raad (of PS) vooraf mee, geef aan welke rol 

ze hebben, wat ze mogen verwachten en de bestuurder mag afgerekend worden door de raad (of PS). 

• Lappendeken aan samenwerkingsverbanden. Dit is voor bestuurders lastig, voor inwoners nog meer. Het 

accent ligt dan meer bij de bestuurlijke inrichting en niet meer op de inwoner. Zorgt ervoor dat je verder van de 

samenleving komt te staan. 

• Hou de inwoner aangehaakt. Wordt vaak vergeten en zodoende ontstaat weerstand op de voorstellen die dan 

voorliggen. 

• Samenwerking nodig vanwege de omvang, maar is dat de juiste discussie? Kijk naar de robuustheid van de 

gemeente. Niet alles kan worden opgelost met samenwerkingsverbanden. Bezie de inrichting van gemeenten en 

de financiering van de opgaven. 

• IPO is prima gesprekspartner, maar geen provincie is hetzelfde. Geef provincies de ruimte om zelfstandig zaken 

te doen, gemeenten idem. 

• Minder taken naar gemeenten? Durf te benoemen op welke punten je wilt samenwerken anders wordt de 

samenwerking lastig. Waar sta je voor? 

• Taakdifferentiatie: bepaal per taak hoe je de samenwerking vorm wilt geven, gelijkwaardigheid is daarbij 

voorwaarde. Niet dat bijvoorbeeld de een commercieel wil en de ander niet. Discussie gaat goed alleen als er dan 

een financiële borging is. 

• Bespreek waarnaar je op weg bent. Een helpende hand aanreiken, maar als niet duidelijk is waarnaar je op weg 

bent, organiseer je een nieuw probleem. 

• Rijk moet weten wat een gemeente aankan, er wordt anders veel energie verloren in bovenlokale gemeenten.

• Gewezen wordt op het manifest van de VNG. Daarin wordt gevraagd om een heldere afweging welke 

taken gedecentraliseerd kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Het moet meer zijn dan een verkapte 

bezuinigingsopgave.



GROEP 3 

Deelnemers:

Wethouder Léon de Lange (Weesp)

Secretaris VNHG Ben Nijman

Burgemeester Pieter Heiliegers (Uithoorn)

Burgemeester Van Kampen (Schagen)

Wethouder Michiel Wouters (Den Helder)

Gespreksleider: Anja Lelieveld; verslag: Yolanthe Sinnige

Regio Alkmaar

Bij gemeentelijke herindelingen staat de roep om het behouden van de eigenheid tegenover het belang van 

goede dienstverlening tegen acceptabele kosten. Inwoners zijn goed in staat om zelf aan te geven wat zij van 

waarde vinden. De burgemeester is op grond van de Gemeentewet ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

burgerparticipatie.

Bij een opgave als woningbouw is men het bestuurlijk vaak eens, maar wordt het lastig als de raad aan zet is. In 

raden komen andere belangen op tafel. Dit zou het bestuur beter voor moeten bereiden. In een regioraad kunnen 

raadsleden een grotere rol krijgen. 

Producten die aan veiligheids- en zorgvuldigheidseisen moeten voldoen (paspoorten bijvoorbeeld), kunnen best op 

een centraler niveau afgedaan worden. Gebiedsontwikkeling vraagt meer maatwerk. 

Bij woningbouw in het Gooi loopt het vast: Hilversum en Weesp zijn bereid te voldoen aan het bouwen van de 

benodigde capaciteit voor sociale woningbouw. In andere Gooise gemeenten is deze bereidheid er niet, gelet op 

verzet bij bewoners. Doorzettingsmacht ontbreekt. Zou de provincie een grotere rol kunnen nemen?

Voor BZK wordt een rol gezien als het gaat om het vinden van mogelijkheden voor het beter betrekken van de 

democratie bij gebiedsgericht werken. 

Regio Gooi en Vechtstreek

Het is belangrijk raden en staten goed mee te nemen in afspraken, bijvoorbeeld over de woningbouwopgave. In de 

regionale Noordkop-raad wordt veel energie gestoken om dit goed te organiseren, bijvoorbeeld door ontmoetingen 

te organiseren, ook met griffie(r)s. Er is ook een uitvoeringsagenda. Het blijft lastig besluitvorming te organiseren. Als 

de Noordkop-raad akkoord is, hebben individuele raden daarna vervolgens toch vaak nog bezwaren.

Een oplossing kan zijn als provincie of rijk pas middelen beschikbaar te stellen als er op regionaal niveau een akkoord 

is. 

Als inwoners door het bestuur zijn betrokken bij voorbereiding nieuw beleid bijvoorbeeld in een klankbordgroep, is 

het voor raden daarna ook lastig. Wat kunnen zij nog inbrengen?

De raad moet rode lijn vasthouden en doorpakken. De raad moet kaderstellend zijn. Opleiding van raadsleden blijft 

noodzakelijk. Nu gebeurt dat door de politieke partijen, maar dit zou centraal (BZK) verzorgd moeten worden. 

GROEP 4

Deelnemers: 

Burgemeester Leontien Kompier (Langedijk) 

Burgemeester Joyce Langenacker (Ouder-Amstel) 

Burgemeester Toon Mans (Castricum) 

Gespreksleider: Han Peter Voerman; verslag: Sharon Broekman 

Regio Alkmaar 

• Regio Alkmaar heeft gekozen voor een samenwerking op zowel praktische onderwerpen zoals een marathon die 

door meerdere gemeenten loopt als grotere thema’s: wonen, bereikbaarheid, energietransitie. Het resultaat nu 



is een focusagenda.

• Tegelijkertijd zijn ze in de regio Alkmaar nog zoekende naar de governance structuur. Er is bewust niet gekozen 

voor een GR.

• Bij de raadswerkgroep in de regio Alkmaar zit het oude denken van je focust op je eigen gemeenten nog steeds in 

de hoofden van de raadsleden.

• De raden hebben ook het gevoel dat ze de grip kwijt raken. Je moet daar goede afspraken over maken. Elkaar in 

de juiste rollen krijgen. 

• Discussie over structuur en cultuur. Beide staan onder druk. Ze moeten op elkaar aansluiten.

• Cultuur: Sociale media en mondige burgers die steeds meer willen meepraten. Dit zorgt voor druk op de 

structuur

• RES-participatiebijeenkomsten gingen goed, maar er moeten dan wel bestuurders bij zitten die geloven in 

burgerparticipatie. 

Regio Gooi en Vechtstreek

Deelnemers: 

Burgemeester Leontien Kompier (Langedijk) 

Burgemeester Joyce Langenacker (Ouder-Amstel) 

Burgemeester Toon Mans (Castricum) 

Burgemeester Jos Wienen (Haarlem) 

Gespreksleider: Han Peter Voerman; verslag: Sharon Broekman 

• Hoe betrek je mensen bij het proces? Enthousiasme is er vaak nog wel in het begin, maar daarna ebt het weg. 

Dit komt door de dynamiek van de eigen arena. Continuïteit is erg belangrijk. Daarom moet je investeren in de 

communicatie onderling.

• Er moet urgentie zijn op een aantal onderwerpen. Niet alleen bij wethouders, maar ook bij raadsleden. Als raden 

onderling elkaar ook tegenkomen, ontstaat er kruisbestuiving. 

• Andere knelpunten die worden genoemd, zijn de deelnemende groep. Dat zijn altijd raadsleden die al interesse 

hebben waardoor de groep die meedoet geen goede afspiegeling is van de gehele raad.

• Daarnaast vindt de echte besluitvorming nog steeds plaats in de raden. Dit zorgt ervoor dat moeilijke 

beslissingen niet in de GR’en genomen worden. 

• Ook als poppetjes wisselen, kun je het momentum verliezen.

• Regioraad Rijnmond werd als succesvol voorbeeld genoemd van een GR die daadkracht had. 

• Er moet ook voldoende ondersteuning (denk aan griffie) voor de raden zijn. 

• Het rijk zou goede voorbeelden moeten verzamelen en moeten onderzoeken wat de succes- en faalfactoren zijn 

in de huidige context (structuur-cultuur).

• Ervaring wordt gedeeld dat je vaak niet wilt dat het rijk dingen van bovenaf oplegt, maar dat als dat gebeurt er 

wel beweging, urgentie en richting gevonden wordt. Het zet iets in beweging.

(groep 5 opgegaan in groep 1)



GROEP 6

• Deelnemers:

Burgemeester Mieke Baltus (Heemskerk)

Burgemeester Frank Dales (Velsen)

Burgemeester Hans Romeyn (Heiloo)

Wethouder John Does (Heerhugowaard)

Wethouder Erik Struijlaart (Enkhuizen)

• Burgemeester Jos Wienen (Haarlem)

• Gespreksleider: Lousanne Kaal, verslag: Debby van Egmond

Regio Alkmaar 

• Het voorstel van Grenzeloos Besturen van regio Alkmaar is een herkenbare manier van praktische 

samenwerking, maar achter grenzeloos besturen zit een moeilijke werkelijkheid van vrijblijvendheid. Bij 

strategische vraagstukken blijft het betrekken van raadsleden, het creëren van draagvlak en het komen tot 

besluiten ingewikkeld. 

• Vraagstukken zijn: hoe kunnen de colleges en de raden elkaar vinden, binnen de gemeente maar zeker binnen 

de regio? Niet alleen bij regionale samenwerking, maar ook bij ambtelijke fusieorganisaties is het lastig om 

eenduidigheid te krijgen. 

• Het huis van Thorbecke: we moeten onszelf de vraag stellen waarom het land op deze manier is georganiseerd 

en willen we het in de huidige tijd nog steeds zo organiseren? 

• Oplossing 1: wanneer je samenwerkt in gemeenschappelijke regelingen, kun je ervoor kiezen bevoegdheden, 

mandaat en daarbij ook geld over te dragen aan de betreffende GR. De vrijblijvendheid moet eraf. 

• Oplossing 2: Lichte druk vanuit provincie of rijk kan helpen. Als gemeenten er niet uit komen, kan de provincie 

of het rijk (of gezamenlijk) de druk opvoeren. Dat is de beste manier voor gemeenten om toch tot een plan te 

komen. 

Regio Gooi en Vechtstreek 

• Raadsleden hebben het gevoel geen invloed te hebben op de samenwerking op alle verschillende lagen en 

schalen. Tevens is het voor bestuurders moeilijk uit te leggen wat op regionaal vlak speelt. 

• Oplossing. Het betrekken van raadsleden doe je door: procesafspraken te maken en raadsleden inhoudelijk te 

betrekken bijvoorbeeld door regionale raadsledenbijeenkomsten. Zoals het advies van burgemeester Nanning 

Mol beschreef. Daarnaast is het maken van afspraken over hoe je met elkaar wil omgaan belangrijk voorafgaand 

aan een traject. 

• Het doel van regionale raadsledenbijeenkomsten is de materie en het proces inzichtelijk en behapbaar te maken 

(van abstract naar concreet), voor soms ingewikkelde materie zoals de energietransitie. Om tot een hoger 

kennisniveau te komen. 

• De rol van het rijk of de provincie: stimuleer regionale raadsledenbijeenkomsten c.q. regionale samenwerking 

door een aanjaagpremie of financiële stimulering. Symbolische bedragen helpen al, om een beloning te geven 

voor regionale samenwerking van raadsleden en om te erkennen dat gemeenten het niet alleen hoeven te doen. 

• Vanwege de verslechterde financiële positie van gemeenten kiezen raadsleden eerder voor financiering van 

bewonersavonden dan van regionale bijeenkomsten.


