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1. Samenvatting voorstel
Op 8 november 2018 vindt er een regionale bestuurlijke conferentie over samenwerking plaats.
Integrale samenwerking is een steeds belangrijker thema voor de overheid. De komst van de
Omgevingswet vraagt van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en hulpdiensten steeds meer
een betere samenwerking. Om ons hierop voor te bereiden zijn er binnen Hollands Midden al
verschillende initiatieven gestart. Op bestuurlijk en beleidsmatig vlak is het eveneens nodig om op de
samenwerkingsopgave voorbereid te worden. Om deze omvangrijke opgave te verkennen zal er een
eerste regionale bestuurlijke conferentie worden georganiseerd.
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3. Toelichting
Op 8 november 2018 vindt er een regionale bestuurlijke conferentie over samenwerking plaats.
Integrale samenwerking is een steeds belangrijker thema voor de overheid. De komst van de
Omgevingswet vraagt van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en hulpdiensten steeds meer
een betere samenwerking. Om ons hierop voor te bereiden zijn er binnen Hollands Midden al
verschillende (uitvoerende) initiatieven gestart, bijvoorbeeld het samen werken aan de pilots en
leerkringen Omgevingsvisies en – plannen. Ook zijn er twee (vooral ambtelijke) themabijeenkomsten
georganiseerd op 27 september 2017 en 9 mei 2018, waarbij we op een interactieve manier hebben
verkend wat het belang van onze samenwerking is.
Op bestuurlijk en beleidsmatig vlak is het eveneens nodig om op de samenwerkingsopgave voor te
bereiden. De Omgevingswet zorgt namelijk voor meer beleidsvrijheid op gemeentelijk niveau bij het
inrichten van de omgeving. Keuzes die op gemeentelijk niveau gemaakt gaan worden hebben invloed
op de andere overheidsdiensten en op de hulpverlening bij incidenten. Mede hierom draagt de
Omgevingswet overheden op om meer integraal te gaan samenwerken.
Om een eerste stap te zetten in het verkennen van deze omvangrijke opgave organiseren de
gemeenten Hillegom en Bodegraven-Reeuwijk samen met de VRHM, RDOG, ODMH en ODWH een
bestuurlijke conferentie. Het doel hiervan is om burgemeesters, wethouders, raadsleden en
ambtenaren met elkaar in gesprek te laten komen over de bestuurlijke opdracht waar we als overheid
voor staan.

4. Communicatie
Onder regie van burgemeesters Van Erk en Van der Kamp wordt het programma voorbereid. Daarbij
wordt in diverse gremia besproken over wat, hoe en met wie er wordt gecommuniceerd over de
conferentie. In ieder geval wordt gesproken met een vertegenwoordiging van de griffiers,
gemeentesecretarissen en directeuren. Voor de zomervakantie wordt er een ‘Save the date’ voor 8
november uitgestuurd.

5. Bijlagen
N.v.t.
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