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Contouren: voorstel voor vernieuwde samenwerking

- Geen extra bestuurslaag, geen overdracht raadsbevoegdheden, geen zware organisatie 

- Wel transparantie: raden beslissen over opgaven, budget, mandaat 

- Wel slagvaardigheid: programmatische aanpak, mandaat in de opgave

- Scherpere profilering en lobby. Heldere visie en ambitie

- Regiobestuur stelt het programma-voorstel op

- Klein bureau, samenwerking met partners

Tweezijdige urgentie

- Slagkracht in de opgaven 

- geen aanspreekpunt, onbenutte potenties, bleek profiel

- te weinig aansluiting bij miljoenen/ miljarden-programma’s provincie, Rijk, EU

- Transparantie/ democratische legitimatie

- weinig zicht en grip op regionale agenda

- amper democratische controle en verantwoording
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Werkwijze

Opgavegerichte samenwerking

- concrete opgaven in jaarlijks programma

- opdrachtformulering: doel, resultaat, budget, capaciteit en sturing

- regiobestuur beslist over voorstel regionaal programma

- lokale besluitvorming over regionaal programma (bij lokale begroting) 

- middelen en mandaat voor bestuurlijk opdrachtgever

- regiobestuur zoekt deze ‘regionaal portefeuillehouder’, vanuit hele regio

- stuurgroep op maat, met maatschappelijke partners

- programma-organisatie en programma-governance op maat

- concreet uitvoeringsmandaat ipv overdracht raads- of beleidsbevoegdheden



Visie Verschillende doelgroepen/ verschillende aspecten

Fundament (waar komen we vandaan en wat is het karakter van ons gebied)

- gespiegelde structuur, stuwwallen, rivieren, steden en dorpen

- oost-west corridor; noord-zuid verschillende ontwikkeling

- toenemend verbonden, maar wordt geen monocentrisch geheel 

- diversiteit culturen, landschappen, kernen is kracht => synergie zoeken

- in een stedelijk netwerk alle plaatsen en functies even belangrijk

Actualiteit (waar staan we nu en wat is onze uitdaging)

- grootste verstedelijkt gebied buiten de randstad, maar ontspannen

- moderne kennisintensieve regio met innovatieve bedrijven in alle sectoren

- groei-speerpunten Health &hightech, Food en Energy (#Lifeport)

Perspectief (waar willen we heen en waarmee willen we ons profileren)

Profilering in etalage: groene, circulaire metropoolregio (met de anderen metropoolregio’s)

- aansluitend op grote programma’s provincie, Rijk, EU

- inspiratiebron voor lokale initiatieven

- geloofwaardige basis: al verkozen tot ‘circulaire topregio’ en ‘green capital’

Doel in 2050: energie-neutrale en circulaire groene metropoolregio

Circulair breed = Inclusief denken: geen afwenteling andere groepen, tijden of gebieden.



Agenda - Opgaven

Bijvoorbeeld:

Groeiregio in balans

Productieve regio

Verbonden regio

Vitale regio

Circulaire regio

Integrale ipv verkokerde benadering

Toegevoegde waarde in verbinding en tussenruimte klassieke domeinen

Opdrachten met elkaar in verbinding brengen

Hoe meer synergie, hoe meer prioriteit
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