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Doelstelling en focus
▪
▪

▪

De focus van de klankbordgroep is betrokkenheid op het proces rondom de dossiers en
ontwikkelingen met betrekking tot Regio Zwolle.
De klankbordgroep fungeert niet als ambassadeur van de Regio Zwolle, maar als
belangenbehartiger van de raden en staten binnen Regio Zwolle. Derhalve kan de
klankbordgroep niet gebruikt worden als politiek afstemmingsoverleg door de verschillende
bestuurders, dit proces dient in de raden en staten plaatst te vinden.
Concreet gaat het hierbij om de positie en betrokkenheid van de raden en staten in
bijvoorbeeld het dossier fysieke leefomgeving. Kan er bijvoorbeeld volstaan worden met
informeren, zo mogelijk vooraf, of is er een andere wijze van betrokkenheid nodig, of wordt
geadviseerd om juist meer richting besluitvorming te gaan door de raden en staten. Het doel
is veeleer om “vinger aan de pols te houden” en het maken van procesafspraken als het gaat
om de betrokkenheid van de raden en staten bij de regio Zwolle.

Randvoorwaarden
▪

Om als klankbordgroep in positie gebracht te worden is het essentieel om zicht te hebben op
de majeure projecten, zodat er ook tijdig nagedacht kan worden over de rol en positie van de
raden en staten, indien noodzakelijk. Daarom kan de klankbordgroep ook niet fungeren
zonder samenwerking met het Regiobureau.

Samenstelling klankbordgroep
▪
▪

Vanuit iedere raad en Staten is er maximaal 1 lid vertegenwoordigd in de klankbordgroep.
Tevens kunnen er (bij voorkeur vaste) vervangers aangegeven worden;
Vanuit het bestuurlijk kernteam is er een burgemeester afgevaardigd als adviseur van de
klankbordgroep. De burgemeester fungeert niet als afvaardiging vanuit de Regio Zwolle maar
vanuit de hoedanigheid als voorzitter van de raad adviseert hij de klankbordgroep (meerdere
burgemeesters, die roulerend aanwezig zijn).

Voorzitterschap klankbordgroep
▪
▪
▪
▪

Vanuit de klankbordgroep wordt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter
benoemd en is extra achtervang geborgd (raadslid kleinste gemeente);
Waarbij het wenselijk is dat het (plaatsvervangend) voorzitterschap door een raadslid en een
statenlid wordt vormgegeven;
Zij zullen betrokken worden bij de voorbereiding van de bijeenkomsten
Mocht er bestuurlijk gecommuniceerd worden namens de klankbordgroep, zullen zij dat
doen.

Ondersteuning klankbordgroep
▪

De klankbordgroep wordt ondersteund door de coördinerend griffier in afstemming met de
(plv.) griffier van Zwolle en de secretaris van Regio Zwolle. De secretaris van Regio Zwolle zal
bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Daarnaast, indien gewenst cq noodzakelijk, een
inhoudelijk programmamanager vanuit een van de inhoudelijke pijlers.

Werkwijze
▪
▪

▪

▪

Drie keer per jaar komt de klankbordgroep bijeen, en indien noodzakelijk vaker;
De agenda van deze bijeenkomsten zouden er grosso modo als volgt uit kunnen zien:
o Doornemen van de agenda van de Regio Zwolle in relatie tot de raden en staten
o Ontwikkelingen vanuit de Regio Zwolle
o Aandachtspunten vanuit de raden en staten
o Eén van de 3 bijeenkomsten kan gekoppeld worden aan het moment van de
voorjaarsnota (perspectiefnota).
Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal door de ondersteuning van de klankbordgroep
een oplegnotitie opgesteld worden met een beknopte inhoudelijke duiding en
hoofdzakelijk de proces-vraagstukken die voorliggen, zodat indien gewenst de
klankbordleden intern bij hun raden en staten voorafgaand input op kunnen halen
(wederkerigheid);
De terugkoppeling aan de deelnemende raden en staten zal via de leden van de
klankbordgroep en/of de griffie(rs)s gebeuren, passend bij de lokale situatie. Ter
facilitering hiervan zal er door de ondersteuning van de klankbordgroep een kort verslag
en eventueel begeleidende tekst opgesteld worden die hiervoor gebruikt kan worden.

