Afsprakenlijst klankbordgroep
Klankbordgroep 13 juni 2016
Aanwezig:
Annemie Blomme; Theo van der Velde; Albert Grooten; Ferry Wijnen; Dico Bak; Jan de
Koning; Peter van Vugt; Peter den Boer; Nico de Heij; Harro Postema; Hans Rijs
Afwezig:
Benjamin Anker; George Hamel
1. Opening en vaststelling agenda;
20:45
Voorafgaand aan deze vergadering hebben de leden van de klankbordgroep informeel
gediscussieerd aan de hand van presentaties over actuele onderwerpen in de eigen
gemeenten Doel hiervan was om meer van elkaars werkwijzen en politieke thema’s te
weten te komen. Van deze sessie is geen verslag gemaakt.
2. Mededelingen;
Geen
3. Afsprakenlijst 9 mei 2016;
Verslag akkoord, n.a.v.:
Het proces rond de thema avond Rvvp zou worden uitgezocht door Harro en Annemie.
Stukken waren verspreid onder raden en daarna zou er een raadsledenavond komen.
Omdat 2 gemeenten nog geen bespreking hadden gedaan is mei destijds uitgesteld en
wordt de avond nu 5 september.
Dico geeft aan dat de Klankbordgroep had kunnen aangeven het te laten doorgaan.
Harro geeft aan dat de beslissing is genomen in het Bestuurlijk Overleg Verkeer en
vervoer, het had achteraf beter met de Klankbordgroep besproken kunnen worden.
Annemie zegt toe er scherper op te gaan sturen.
De directe productkosten zijn 88000 euro waarvan 50.000 voor het convenant, 50.000
euro voor Zuidvleugel en voor de accountant 20.000 euro. Het komt niet op 100.000
euro uit door ingeboekte bezuinigingen. Annemie geeft aan dat er nog een bezuiniging
gehaald moet worden en dat er circa 32.000 euro bespaard kan worden.
4. Planning data 2016 en 2017;
Data akkoord.
Maandag 5 september 2016; maandag 21 november 2016.
Maandag 15 mei 2017; maandag 18 september 2017; maandag 20 november 2017
5. Bespreking zienswijzen van de diverse gemeenten;
Annemie deelt een schema uit en licht deze toe. De oranje gekleurde onderwerpen
komen in het AB van 6 juli. De reacties zijn verder helder. Blauw zijn aandachtspunten
die de raden aan het AB willen meegeven, waaronder teruggeven van bovenmatige
reserves. De niet bovenmatige bestemmingsreserves zou je moeten toewijzen aan de vijf
werkprogramma’s. Annemie geeft aan dat de reserves goed tegen het licht worden
gehouden. Een GR hoeft namelijk ook geen groot weerstandsvermogen te hebben omdat
de gemeenten risicodragers zijn. Verder zijn er minder risico's omdat er geen personeel
en gebouw meer is. Verder wordt er door de klankbordgroep op aangedrongen om
uitwerkingen wel zo concreet mogelijk te maken.

Geopperd wordt door Annemie dat het verstandig is dat raden in hun begrotingen wel
rekening gaan houden met mogelijke projecten omdat er geen grote reserves meer
zullen zijn bij de regio.
6. Terugkoppeling bezoek aan Regio IJmond op 31 mei door Annemie Blomme,
Harro Postema, Albert Grooten en Hans Rijs;
Onze regio was gevraagd door de IJmond gemeenten om in gesprek te gaan over
regionale samenwerking. Diverse andere samenwerkingsverbanden (o.a. Drechtsteden
en Alphen) waren ook uitgenodigd. Zelf hebben wij in een aantal sessies verteld hoe onze
samenwerking eruit ziet. Op bepaalde vlakken zijn wij best ver met onze samenwerking
maar zij zijn wel weer verder met een gezamenlijke commissie waarin raadsbesluiten
voor alle gemeenten worden voorbereid, de zogenaamde IJmondcommissie. Verder werd
onze website ook erg geprezen.
Agenda's zijn in de IJmond op elkaar afgestemd. Dat zouden we in Midden-Holland ook
meer kunnen gaan doen. Besluitvormende raden zouden we op elkaar kunnen gaan
afstemmen. Dit zou de volgende raadsperiode kunnen ingaan. De griffiers werken dit
verder uit.
7. Brainstormdiscussie hoe de raden te betrekken bij de regionale
samenwerking;
Annemie geeft aan dat er toch soms het gevoel is bij het AB dat raden niet altijd op de
hoogte zijn van onderwerpen die spelen. De nieuwsbrief wordt niet altijd goed gelezen.
Leden van de klankbordgroep zouden bijvoorbeeld hun griffie beter in stelling kunnen
brengen. Nico geeft aan dat bestuurders de kar moeten trekken en de raden op
sleeptouw zouden moeten nemen. Dico vindt dat bestuurlijke trekkers informele
bijeenkomsten moeten organiseren. De 1e over het Rvvp was geen succes. Albert vraagt
zich af of de trekkers de 5 raden zouden kunnen bezoeken.
De leden van de klankbordgroep zien graag dat de 5 bestuurlijke trekkers voorafgaand
aan een radenbijeenkomst “rondreizen” langs de 5 gemeenteraden.
De klankbordgroep vraagt dit nu via Annemie en Harro op 6 juli aan het AB. De
klankbordgroep verwacht hiermee meer betrokkenheid van de raden te bewerkstelligen.
Themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle raadsleden maar verwacht wordt dat de
specialisten naar de diverse avonden komen.
Een vorm zoals wordt gebruikt bij IJmondcommissie lijkt nu nog te ver weg. Dit zou
mogelijk na 2018 in een nieuwe raadsperiode onderzocht kunnen worden.
Nieuwsbrieven van de regio zou je moeten agenderen in een commissie of raad.
Volgende nieuwsbrief bevat bespreking van klankbord van vanavond.
Hans maakt voorzet.
Focus van het proces voor de raden is nu op de inhoud. In de raadsagenda voor volgend
jaar zullen de 5 afgesproken vergaderdata worden opgenomen.
8. Wat verder ter tafel komt;
De deelnemers vonden het een geslaagde avond, echt jammer dat de Krimpenerwaard er
niet was.
9. Sluiting.
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