Verwerking opgehaalde flipovers workshop 16 november
In onderstaand overzicht is per rol (2 groepen) weergegeven wat er op de flipovers is genoteerd en tijdens de
pitches is gepresenteerd.

Kaderstellende rol
Kaderstellende rol nu:
 Begroting en jaarstukken
 Strategisch jaarplan + begroting
 Radendagen
 Geen invloed op bestuurlijke beslissingen
 Traditioneel, volgens model, wel pogingen om daar vanaf te wijken
 Verenigde Vergadering
 Indirecte vertegenwoordiging via collegeleden
 Vooral op informeel vlak
 Verenigde Vergadering: maar kracht raad alleen als fracties zich verenigen.
 Formeel invloed: elementen uit gemeenschappelijke regeling (kadernota, begroting, verenigde
vergadering)
 Vast agendapunt (commissie)vergadering
Bouwstenen:
 Regioraad (adviserend)
 Procesmatig overzicht (infogram) (regionaal smoelenboek)
 Regionale overlegmomenten (proactief)
 Transparantie en vertrouwen
 Actieve houding raadsleden (kunnen raden zelf doen)
 Raadsleden vroegtijdig betrekken bij regionale ontwikkelingen (afdwingen)

Kaderstellende rol nu:
 Prioritering van al benoemde thema’s in radenbijeenkomsten (WMO, leisure, economie)
 Opdrachten aan/via eigen wethouder (informatie via wethouders in het toezenden agenda en
notulen)
 Begroting (prioriteiten nota)
Bouwstenen:
1. Thematische carrousels, combinatie: personen uit de regio (inwoners, ondernemers) en ambtenaren
2. Raadsleden vroegtijdig betrekken (Tilburgs model, toegankelijke informatie)
3. Regionale bijeenkomsten met kaderstellend karakter (aantrekkelijk/nuttig, aanwezigheid promoten)

Controlerende rol
Controlerende rol nu: controle van jaarrekening
 Vertrouwen in college (te)
 Niet terug naar de oude GR
 Controle 4e laag (burgers)?
 Te weinig grip nu, te weinig informatievoorziening (rol college), tijdrovende stukken lezen



Rol Midpoint i.r.t. Hart van Brabant?

Bouwstenen:
1. Monitoring regionale projecten (via website, periodiek lokaal overleg)
2. Online regionaal platform (eventueel via app) (‘Notubizz’ o.i.d.)
3. Raadsleden vroegtijdig betrekken bij regionale ontwikkelingen (vast punt commissievergadering)
4. Regionale informatie verbinden met gemeente en/of actualiteit (zie punt 2)

Controlerende rol nu:
 Zienswijze op de regionale begroting
 Moeilijk om stukken met elkaar te vergelijken (verbanden leggen is lastig)
 Terugkoppeling naar raden toe niet structureel en niet overal hetzelfde
Bouwstenen:
1. Scheppen van voorwaarden: een goede planning en communicatie (raadsleden vroegtijdig betrekken,
informatie goed verbinden)
2. Monitoring regionale projecten (bijvoorbeeld d.m.v een ‘dashboard’ met huidige stand van zaken)
3. Regionale bijeenkomsten met kaderstellend en/of controlerend karakter (themagerichte
informatieavonden)
4. Verenigde vergadering als noodprocedure (eigen toevoeging, voorkeur voor een lichte vorm van
samenwerken)
Eigen rol: voldoende tijd steken in het regionale proces.

Vertegenwoordigende rol
Vertegenwoordigende rol nu: deze is nu niet/nauwelijks aanwezig.
Bouwstenen:
(eigenlijk hebben ze allen 1e prioriteit)
1. Adviescommissie van raadsleden
2. Regionale informatie
3. Algemeen bestuur ‘on tour’
Discussiepunt: Regioraad

Vertegenwoordigende rol nu:








Informatiebijeenkomsten;
Informeren door de portefeuillehouder, vaak in een commissie- of raadsvergadering. Gevolg: de raad
loopt achter, is afhankelijk van de portefeuillehouder/het college en diens kleuring; de controlerende
rol wordt ingevuld door zienswijzen;
Meegeven van boodschappen aan de portefeuillehouder via de commissies of raad’;
Verenigde Vergadering;
Bijeenkomsten zoals de Radendagen. Kanttekening: ideeën worden aangedragen maar worden
onvoldoende of niet benut;
Op bepaalde thema’s gaat het goed maar bij veel onderwerpen loopt de politiek achter bij de
samenleving.

Bouwstenen:

1.
2.

3.

Netwerkbijeenkomsten
Raadsleden vroegtijdig betrekken bij regionale ontwikkelingen
Hier is aan toegevoegd: Helder taalgebruik waarbij vooral het laatste deel van de toelichting ‘helder
formuleren, vermijden of toelichten jargon, voorbeelden geven; verslaglegging levendig d.m.v.
regionale werkbezoeken of persoonlijke verslaglegging van de portefeuillehouder in de
gemeenteraad’ van belang wordt geacht. Genoemd zijn ook regionale bijeenkomsten met een
kaderstellend en/of controlerend karakter.
Monitoring regionale projecten

Rolverdeling
 Waalwijk: neemt per 1 januari afscheid van de commissies; de raad gaat naar de inwoners toe, wil
meer duidelijkheid geven;
 Netwerken; daarbij gebruik maken van ‘Waar staat je gemeente’; informatie over de regio (wat
gebeurt er), vragen aan de portefeuillehouder;
 De legitimatie als raadslid bespreken binnen de partij/fractie en de raad. De vertegenwoordigende rol
zelf tegen het licht houden in het kader van regionale samenwerking;
 Successen benoemen, laten zien wat je gedaan hebt;
 Elkaar (regionaal) promoten;
 Kanttekening: regionale samenwerking is een middel, geen doel.

