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Kennisnemen van 

De conclusies van het rapport ‘Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en 
de bovengemeentelijke samenwerking’ 

 
Inleiding 

De groei van bovengemeentelijke samenwerking kan grote consequenties hebben voor de kwaliteit van 
de democratische besluitvorming. Het advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur 
(Rob) geeft aan hoe de gevolgen beheersbaar kunnen blijven. 
De oplossing voor het versterken van de democratische legitimiteit van samenwerking ligt volgens de Rob 
veel meer in het handelen van de deelnemers (cultuur) dan in formele regels (structuur). De Rob doet 
aanbevelingen aan alle spelers: raadsleden, griffiers, colleges, besturen van samenwerkingsverbanden, 
provincie, minister van BZK, regering en parlement (zie bijlage). 
 
De Rob adviseert bestuurlijke en ambtelijke leiding van samenwerkingsverbanden om gemeenteraden 
proactief te betrekken bij belangrijke beleidsbeslissingen. Daarnaast kunnen zij zelf legitimiteit verdienen 
door zichtbaarheid en openheid te betrachten en in te spelen op verwachtingen uit de samenleving. 

 
Kernboodschap 

Gelet op bovenstaande aanbevelingen aan samenwerkingsverbanden is Veiligheidsregio Fryslân op de 
goede weg. Via bilateraal en plenair overleg op zowel ambtelijk als bestuurlijke niveau is er regelmatig 
aandacht voor de onderlinge verhoudingen en het tijdige informeren over ontwikkelingen bij de VRF. Wij 
zijn ons ervan bewust dat deze thema’s continue aandacht verdienen. Daarom vindt er in de periode 
november 2016-april 2017 weer een roadshow plaats langs gemeenteraden en verschijnt medio 
november een eerste digitale nieuwsbrief, specifiek gericht op Friese raadsleden. 
Daarnaast beschouwt de VRF-organisatie het als een belangrijke taak om de ontwikkelingen in de 
(netwerk)omgeving te volgen en hierop te anticiperen. Dat gebeurt in overleg met het Dagelijks Bestuur, 
het Algemeen Bestuur en in regionaal verband. 



 
Consequenties 

Het rapport Wisselwerking bevestigt onze koers en de noodzaak om alert te blijven op de samenwerking 
met de gemeenteraden. De VRF-organisatie blijft zich daarom inzetten voor goede verhoudingen en 
tijdige informatieverstrekking. 
Aanvullende suggesties vanuit het AB die de wisselwerking tussen de gemeenteraden en de VRF kunnen 
bevorderen, zijn uiteraard welkom. 
Verder organiseren wij - indien daarvoor belangstelling bestaat bij uw bestuur – graag eens een sessie 
om nader van gedachten te wisselen over het thema democratische legitimiteit bij bovengemeentelijke 
samenwerking. 

 
Communicatie 

 

 


