
Hoe kunnen we de lessen oppakken? 

 
Lessen 

 
#1. Besef dat hoe technisch een onderwerp ook is, er altijd een politieke component bestaat die ineens 
urgent kan worden. Bestuurlijke betrokkenheid, of een systeem om indien nodig snel te kunnen 
opschakelen, is dan ook essentieel. 
#2. Aandacht vanuit de gemeenten voor de eigenaarsrol verdient versterking. Dat betekent onder meer 
een zichtbare en duidelijke rol voor colleges (in AB/DB) en ambtelijk tegenspel vanuit gemeenten zelf. 
#3. Het goed betrekken en positioneren van gemeenteraden gaat niet vanzelf, maar vergt een stevige 
investering. Hierin hebben zowel Avri en colleges, als de gemeenteraden zelf een rol. 
#4. Dat een goede ontsluiting van informatie belangrijk is in sturing op en verantwoording door een 
gemeenschappelijke regeling spreekt voor zich. De asynchrone betrokkenheid van de verschillende 
spelers binnen de gemeenschappelijke regeling onderstreept het belang van dit punt echter extra. 

 

Proces 
 

Inventariseren ideeën  Trechtering: wat is haalbaar?  Waarvoor is politiek draagvlak?  Regionale afstemming  

• Raadsleden in 
gesprek over hun 
ideeën (10 januari) 

• Daarbij onderscheid: 
Avri en GR’en 
algemeen 

• Inventarisatie van 
alle ideeën eind 
januari naar raden 

➔ 
• De griffiers geven advies over 

de (juridische) haalbaarheid 
van elk idee 

• Dit mondt uit in een 
trechtering van haalbare 
ideeën 

• Daarbij onderscheid: Avri en 
GR’en algemeen 

• Notitie is voor verkiezingen 
gereed 

➔ 
• Elke raad bespreekt deze notitie 

• Hierbij GR’en uitnodigen 

• Doel is achterhalen hoe de 
raden over de ideeën denken 

• Dit mondt uit in een nieuwe 
notitie, zodat de raden van 
elkaar weten welke oplossingen 
politiek draagvlak hebben 

• Van oplossingen die kansrijk 
lijken wordt ook in beeld 
gebracht hoe implementatie kan  

 

➔ 
• In regionale 

bijeenkomst een 
gedachtewisseling over 
oogst 

• Griffiers adviseren hoe 
besluitvormingstraject 
eruit kan zien 

• Raden besluiten over 
start implementatie 

➔ 
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Januari 2021  Maart 2021  Mei/juni 2021  Najaar 2021  

 
 


