Email terugkoppeling bestuursforum d.d. 14 oktober 2013
Maandag 14 oktober heeft het bestuursforum vergaderd over het pakket definitieve voorstellen. Er is
groot draagvlak voor de plannen, en er zijn geen grote wijzigingen op de voorstellen die op de agenda
stonden. We hebben met zijn allen in dit bestuursforum een belangrijke mijlpaal behaald.
Belangrijkste punten:
Aan het eind van de vergadering vertelde weth. Euser dat Albrandswaard kritisch-positief is over de
samenwerking. Een en ander staat ook verwoord in de brief (datum 8 oktober 2013, zie bijlage) die wij
van Albrandswaard ontvangen hebben. Euser melde letterlijk: Albrandswaard heeft altijd een "ja, mits
standpunt" ingenomen. Met deze regeling ziet het er naar uit dat alle mitsen nu geregeld zijn,
verwachting is dat de raad van Albrandswaard zal instemmen. Dit nieuws werd met
applaus ontvangen door het Bestuursforum .
Weth. Smit presenteerde de svz bij de VA. De deelname van de provincie aan de VA kwam ter
sprake. Dat leverde de afspraak op dat er een antwoordbrief (warm en zakelijk) aan Gedeputeerde
Staten gestuurd wordt nav hun brief van 1-10. De brief wordt ondertekend
door Burgemeester Van Aartsen mede namens Aboutaleb, en zal meegestuurd worden bij de stukken
aan de raden.
Bg. Ewald van Vliet presenteerde vervolgens de organisatorische en financiële principes. Na enige
discussie ging de vergadering akkoord met de voorstellen hierover. Duidelijk is dat er geen aparte
kaderbrief komt (is ook niet aan de raden toegezegd) en dat de kaders nu in de algemene toelichting
staan. Gekeken wordt of dit nog duidelijker in de algemene toelichting gepositioneerd moet en kan
worden. Op basis hiervan wordt begin 2014 een concept begroting opgesteld, die met een zienswijze
langs de raden zal gaan. Daarin wordt ook meer specificatie geboden over het programmageld. De
definitieve begroting voor 2015 wordt dan na de zomer van 2014 verwacht. Met de organisatorische
principes was men het eveneens eens.
De beslispunten langslopend:
4a. het doel van de samenwerking: akkoord
4b. ingangsdatum: akkoord
4c samenstelling van het DB: de gemeentesecretarissen worden gevraagd nog eens naar de
verdeling over de gemeentegroepen te kijken (w.b. de drie overige gemeentelijke leden).
NB. Een dezer dagen sturen we hierover een apart memo aan de gemeentesecretarissen.
4d. horizonbepaling: akkoord.
4e. bestuurlijke tafels: akkoord.
NB De regeling spreekt over het faciliteren van platforms voor afstemming en coördinatie, voor zover
de onderwerpen een directe relatie hebben met de strategische agenda. In de toelichting op de
regeling wordt vermeld dat dit ten minste gaat over ruimte en wonen en over groen.
4f koppositie raden: akkoord
4g. stemverhoudingen AB en VA: akkoord.
4h. samenwerking met de provincie: akkoord. Zie hiervoor.
4i. uittredebepalingen: akkoord.
NB Gevraagd werd om het uittredeplan aan de zienswijzeprocedure te onderwerpen. Dat gebeurt
automatisch omdat alle bestuursorganen een besluit moeten nemen (en vervolgens met 2/3
meerderheid aannemen). Dat is dus zwaarder dan een zienswijzeprocedure.
4j. samenwerking andere regio's: akkoord.
4k. rekeningencommissie: akkoord.
4l. financieel en organisatorisch kader: akkoord.
NB De gehele samenwerking, dus ook de organisatie en de financiën, zal deel uitmaken van de eerste
evaluatie twee jaar na in werking treden. Ook hier de opmerking dat het hier de kaders betreft, een
concept begroting voor 2015 volgt nog.
4m. overige aanpassingen: akkoord.
5. de colleges te verzoeken de raden een besluit voor te leggen om de regeling nog dit jaar te treffen:
AKKOORD!

We werken nu dus aan twee stukken: de brief aan Gedeputeerde Staten en een memo aan
de Gemeentesecretarissen . Uiterlijk begin volgende week worden de stukken aan de colleges
aangeboden. Zoals afgesproken maken de gemeenten zelf een raadsvoorstel waarin zij ook andere
informatie over regionale samenwerking kwijt kunnen.

