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Onderwerp:

Uitnodiging bijeenkomst over de Wet Gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) en regionale samenwerking op donderdag 4juli te Utrecht

Bijlage:

Rapporten ‘Democratische legitimiteit bij interbestuurlij ke samenwerking’
en ‘Versterking gemeenteraden bij effectieve samenwerking?’

Geachte heer, mevrouw,
Op donderdag 4juli van 19.00-21.00 uur te Utrecht (exacte locatie volgt) organiseert het
ministerie van BZK, in samenwerking met IPO en de Unie van Waterschappen, een
regiobijeenkomst voor provincies en waterschappen over de effectiviteit en legitimiteit van
interbestuurljke samenwerking op basis van de Wgr. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij
aanwezig te zijnl
Graag informeer ik u middels deze uitnodiging over de aanleiding, het doel van de
regiobijeenkomst en het programma.
Aanleiding
In het regeerakkoord is aangekondigd dat de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zal
worden aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te
verbeteren. In het najaar van 2018 heeft de minister van BZK twee onderzoeken laten uitvoeren
om meer inzicht te krijgen in de knelpunten en mogelijke oplossingen met betrekking tot de
democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen en de mogelijkheden om de
controlerende rol van gemeenteraden te versterken. De rapporten zijn op 18 februari 2019
.
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De onderzoekers wijzen, in lijn met de 4
, op de inherente spanning tussen effectiviteit en
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verhoudingen van de Raad van State
democratische legitimiteit van samenwerking op basis van de Wgr en doen een aantal concrete
aanbevelingen voor de korte termijn, gericht aan de samenwerkingsverbanden zelf en aan het
Rijk. Daarbij kan worden gedacht aan concrete suggesties voor aanpassing van de Wgr, zoals een
verplichting om alleen gemotiveerd zienswijzen te negeren of de introductie van een
enquêterecht bij gemeenschappelijke regelingen. Of het voorstel om in de gemeenschappelijke
regeling afspraken te maken over de informatievoorziening aan Staten- en AB-leden.

Het ministerie van BZK is naar aanleiding van deze uitkomsten aan de slag gegaan om op korte
termijn met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr te komen om de politieke legitimiteit (in
het bijzonder de positie van volksvertegenwoordigers) te versterken en de voorbereiding van
maatregelen op het gebied van toerusting en ondersteuning van volksvertegenwoordigers en
griffiers.

1
2

Voor de rapporten, klik hier.
Voor de 4 periodieke beschouwing van de Raad van State, klik hier.
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Doel van de regiobijeenkomsten
Het doel van de regiobijeenkomst is om na te gaan of u zich herkent in de gesignaleerde
knelpunten en aangedragen oplossingsrichtingen of dat u vindt dat er nog punten gemist worden
dan wel de verkeerde accenten worden gelegd en om aan de hand van uw praktijkervaringen
input te verzamelen voor het aangekondigde wetsvoorstel en overige maatregelen die op korte
termijn kunnen worden genomen ter versterking van de democratische legitimiteit van
interbestuurlijke samenwerking.
Programma van de bijeenkomst
18.30-1 9.00 uur

Inloop met lichte maaltijd

19.00-1 9.10 uur

Welkom

19.10-1 9.40 uur

Presentatie van de resultaten van de onderzoeken naar democratische
legitimiteit van interbestuurlijke samenwerking door Berenschot i.s.m. Rob de
Greef en prof. dr. Caspar van den Berg

19.40-1 9.55 uur

Toelichting ministerie van BZK op voorgenomen wetswijziging en
aanvullende maatregelen ter versterking van de democratische legitimiteit
van interbestuurljke samenwerking

19.55-20.40 uur

Ronde tafelgesprek: toetsen van de bevindingen en voorgestelde korte
termijn maatregelen. Wat is er nodig op het niveau van het Rijk en de regio?

20.40-20.55 uur

Conclusies en mogelijke vervolgstappen

20.55-21.00 uur

Afsluiting

Tot slot
Wij hopen u op de bijeenkomst op donderdag 4juli te Utrecht te mogen verwelkomen! U kunt
zich hier aanmelden.
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met Sofie Dreef, s.dreefberenschot.nl / 06-14998199.

Met vriendelijke gi
Zaken en Koninkrjksrelaties,

