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Onderwerp

Initiatiefvoorstel afvaardiging raadslid als lid regiegroep en lid netwerkgroep Omnibuzz in
het project Grip op Regionale Samenwerking.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie VVD om mw. M.T.H. van den
Bergh af te vaardigen als lid van deregiegroep en van de netwerkgroep Omnibuzz in het
kader van het project Grip op Regionale Samenwerking.
2. Eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen.

Inleiding

Bij besluit van 30 mei 2018 heeft de raad besloten tot een doorstart van de pilot "Grip op
Regionale Samenwerkillg" en om raadsleden af te vaardigen naar de gremia binnen de
pilot. Voor twee gremia, te weten de regiegroep en de netwerkgroep Omnibuzz, zijn nog
geen raadsleden uit Weert afgevaardigd.

Beoogd effect/doel

Het afvaardigen van een raadslid vanuit de gemeente'Weert voor de regiegroep en voor
de netwerkgroep Omnibuzz.

Argumenten
De raden in Midden-Limburg hebben in het najaar van 2016 (raadsbesluit Weert 29
september 2016) ingestemd met het opstarten van een project om mogelijkheden uit te
werken om de positie van de raad bij samenwerkingsverbanden te versterken. Tevens
werd besloten om daarvoor een regionale (Midden-Limburgse) werkgroep "Grip op
Samenwerking" in te stellen bestaande uit de 7 griffiers en 2 raadsleden per gemeente.

Doel van het project is een versterkte positie van de raad bij het aangaan van nieuwe
regionale samenwerkingsverbanden en bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden
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De regionale werkgroep richt zich uitsluitend op de processuele aspecten en niet op de
inhoud. Het doel is dat na het doorlopen van een pilotfase de gemeenteraden een concreet
instrumentarium in handen krijgen.

De regionale werkgroep kreeg de opdracht mee een plan van aanpak op te stellen waarin
zou worden geduid:

. hoe de raden in Midden Limburg concreet hun grip op samenwerkingen kunnen
vergroten;

. hoe o.a. de (onderlinge) informatievoorziening, de verantwoording en ook de
sturing vanuit raadsperspectief) verbeterd kan worden;

¡ wâ€trop de raden zich zouden dienen te richten (welke verbonden partijen /
samenwerkingsverbanden) ;

. hoe e.e.a. georganiseerd zou kunnen worden en welke acties daarvoor nodig zijn

Op 21 juni 2017 heeft de raad ingestemd met het door de werkgroep uitgewerkte plan van
aanpak van het project "Grip op Regiurrale Sarnenwerkirtg". De radelr van de andere
Midden-Limburgse gemeenten hebben in het voorjaar van 2017 eveneens ermee
ingestemd.

Het door de regionale werkgroep opgestelde plan van aanpak bevat een aantal elementen

1) een instrumentenkoffer: hierin worden instrumenten u¡tgewerkt waarmee de raden een
betere positie kunnen krijgen aangaande de samenwerkingsverbanden op het gebied van
informatievoorziening, kaderstelling en controle. Deze instrumenten zijn uitgewerkt voor
bestaande samenwerkingsverbanden, het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden
en het aanhaken op reeds bestaandc samcnwerkingsverbanden.

2) een "regionaal communicatieplatform": het belangrijkste doel van het
communicatieplatform is om de informatievoorziening vanuit gemeenteraden richting
samenwerkingsverbanden maar ook andersom, vanuit de samenwerkingsverbanden
richting raden, op een effectieve en effíciënte wijze vorm te geven. Dit heeft invulling
gekregen in de vorm van een regionale regiegroep, bestaande uit raadsleclen uit Miclden-
Limburg en griffiers.
3) een pilot: uit alle samenwerkingsverbanden waaraan de 7 Midden-Limburgse
gemeenten deelnemen zijn prioritaire samenwerkingsverbanden geselecteerd. Daaruit zijn
drie samenwerkingsverbanden gekozen, waarop wordt ingezoomd in een pilotfase
(Omnibuzz, SML en RUD Limburg noord). Bij deze drie samenwerkingsverbanden wordt
bekeken waar de knelpunten liggen en welke instrumenten daarvoor een oplossing kunnen
bieden. Dit gebeurt door 3 netwerkgroepen bestaande uit raadsleden uit Midden-Limburg
en ondersteund door griffiers. De regionale regiegroep vormt het overkoepelende overleg.
In januari 2018 heeft de regionale regiegroep een tussenevaluatie uitgebracht
(overdrachtsdocument), op basis van eigen ervaringen en de ervaringen van de drie
netwerkgroepen. De pilots zijn nog niet klaar. Het is de bedoeling dat ook de nieuwe raden
ervaringen met samenwerkingsverbanden opdoen alvorens zij een eindadvies uitbrengen
aan de gemeenteraden van Midden-Limburg.

De verdere planning ziet er als volgt uit:
. Besluitvorming over de doorstart van de pilot door de nieuwe raad in mei 2018

(inclusief afvaardiging naar gremia binnen de communicatiestructuur). Dat
voorstel ligt nu voor.

. Een eindevaluatie van de pilotfase in december 2018.

Kanttekeningen en risico's
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Uw college kan ingevolge artikel L4Tavan de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De reiskosten van de afgevaardigde naar de regionale bijeenkomsten.

Uitvoering/evaluatie

De eindevaluatie van dit project is voorzien ín december van dit jaar.

Com municatie/ participatie

Het lidmaatschap van mw. Van den Bergh zal worden doorgegeven aan de regiegroep en
de netwerkgroep Omn ibuzz.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Bijlagen:
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