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Wie zijn wij en wie zijn jullie?

• Mirjam Smulders: Senior adviseur-
onderzoeker bij Het PON & Telos

• Daphne van de Ven: Junior 
adviseur-onderzoeker bij Het PON 
& Telos

• Etienne Franken: Griffier 
Meierijstad & Algemeen 
bestuurslid VBG



Wie zijn wij en wie zijn jullie?

Figuur 1: Gemeentelijke en regionale grenzen in de provincie Noord- Brabant per 1 januari 2022 
(herdrukt van www.brabant.nl)



Programma 

1. Waarom deze sessie?
2. Wat zijn de laatste inzichten?

Toelichting resultaten recente (Brabantse) onderzoeken: 
❖Raden en de regio (Mirjam Smulders, Mariëlle Blanken & Marijn van 

Asseldonk)
❖De kracht van de raad (Henk Leenders & Daphne van de Ven)
❖ Invloed van raadsleden op regionale samenwerkingen (Etienne Franken)

3. Hoe gaan we hiermee verder?
Aan de slag. Van aanbevelingen naar acties.



- Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker
- Het is (soms) lastig

- We zijn volop aan het experimenteren/ ontwikkelen 

- Aandachtspunt Provincie en VBG in strategische samenwerkingsagenda

Doel: delen informatie en experts mee laten denken vanuit diverse perspectieven

Waarom deze sessie? 



Onderzoek: Raden en de regio
Figuur 2: Netwerk van samenwerkende gemeenten binnen informele samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant in 2020



Onderzoek: Raden en de regio

Suggesties voor raadsleden:

• Stel vragen
• Breng je griffier in positie
• Wees vroegtijdig actief
• Wijs een rapporteur aan
• Prioriteren



Onderzoek: De kracht van de raad

Hoe krachtig is de gemeenteraad en wat is de verhouding tussen 
colleges van burgemeesters en wethouders en gemeenteraden?

• 22 interviews met raadsleden (16), burgemeesters (3) en Griffiers(3):
Coalitie oppositie Burgemeesters Griffiers Totaal

Kleine gemeente

(<50.000 inwoners)

3 2 0 0 5

Middel grote gemeente

(50.000 – 100.00 inwoners)

4 2 2 2 10

Grote gemeente

(>100.000 inwoners)

2 3 1 1 7

Totaal 9 7 3 3 22

Figuur 3:  geïnterviewden per klasse en functie



Onderzoek: De kracht van de raad

Suggesties gemeenteraden:

• Informele houding tussen bestuur en raad
• Minder gedetailleerde coalitieakkoorden (bestuurs- of raadsakkoord)
• Regie bij de raad
• Betrokkenheid raad bevorderen
• Bevorderen controleerbaarheid
• Verbetering informatievoorziening
• Verbetering ondersteuning van de raad



Onderzoek: De invloed van raadsleden op 
regionale samenwerkingen

• Rapporteurs 
• Subregio’s
• Verenigde vergadering
• Adoptiegriffiers
• Regiotafels
• Regionaal informatiesysteem

• Klankbordgroepen 
• Regionale raadsbijeenkomsten 

Figuur 4:  (sub)regio’s www.Brabant.nl/aanpakarbeidsmigratie



Onderzoek: De invloed van raadsleden op 
regionale samenwerkingen

1. Informatie op maat en overzichtelijk;
2. Kwalitatieve ontmoeting van raadsleden organiseren;
3. Raadsleden voorafgaand aan de besluitvorming mee laten spreken op 

strategisch niveau;
4. Meer raadsleden betrekken bij regionale samenwerking;
5. Raadsleden stimuleren in een meer dynamische rol in regionale 

samenwerkingsverbanden;
6. Pionieren in de regio’s stimuleren en van elkaars werk leren.



En nu aan de slag:

• Bespreek per groep concrete acties voor één of meer aanbevelingen.

• Hoe brengen we verbetering aan in de samenwerking ?

• Schrijf deze acties op een post-it en plak die op je flap. 



Samengevat de aanbevelingen 

• Betere informatievoorziening
• Raden op een vroeg moment betrekken
• Meer regie en betrokkenheid
• Informeler
• Meer ondersteuning 
• Kwalitatieve ontmoeting
• Van elkaar leren



Terugkoppeling

• Wat was de opbrengst?

• Wat wordt er met de opbrengst gedaan?



info@hetpon-telos.nl
www.hetpon-telos.nl

Bedankt voor 
je aandacht


