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Geacht college van B&W,
 
Bijgesloten vindt u ons advies Rol nemen, ruimte geven. Dit advies hebben wij voorbereid naar aanleiding van de adviesvraag van
minister Ollongren van BZK van eind 2019 over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.
 
Voor dit advies onderzocht de Raad drie typen interbestuurlijke programma’s (MIRT-trajecten, Regio Deals en Regionale
Energiestrategieën) in drie regio’s (Fryslân, Noord-Holland Zuid en Noordoost-Brabant). Uit de gesprekken bleek dat
decentrale overheden zeer positief zijn over de deskundigheid van hun counterparts bij het Rijk. Ook vervult het Rijk een
belangrijke rol als makelaar in kennis en ervaringen tussen verschillende regio’s. Maar er zijn ook knelpunten in de
samenwerking. Zo worden de wederzijds verwachtingen ten aanzien van (financiële) inzet, ambities, rol van elke deelnemer
en de uitvoering bij aanvang van een samenwerking onvoldoende uitgesproken. Ook blijkt het Rijk slecht in staat om flexibel
en met verschillende ministeries gezamenlijk in te spelen op de vragen die specifiek zijn voor een regio.
 
De Raad ziet dat de Rijk vaak wel de ambitie heeft om zich als gelijkwaardig partner naar de mede-overheden op te stellen,
maar dat er in de praktijk tal van obstakels zijn om die ambitie waar te maken. Hij heeft een model voor gelijkwaardig
partnerschap ontwikkeld dat kan helpen om overheden bij het opstarten van een samenwerking goede afspraken te maken.
Belangrijke vragen daarbij zijn onder meer: in hoeverre is de samenwerking verplicht, wie betaalt, stelt het Rijk eisen aan de
uitvoering? Gelijkwaardigheid in een samenwerking hoeft niet altijd de norm te zijn. Decentrale overheden willen niet per se
dat het Rijk zich altijd nevengeschikt opstelt. Ze vinden het wel belangrijk dat van tevoren duidelijk is wat decentrale
overheden van het Rijk mogen verwachten. Daar kan het model voor gelijkwaardig partnerschap bij helpen.
 
Wij denken dat het model voor gelijkwaardig partnerschap de overheden kan helpen om bij de start van een samenwerking
goede afspraken te maken en verwachtingen duidelijk naar elkaar uit te spreken. Hoewel het advies in eerste instantie het
Rijk adresseert, vermoeden wij dat het ook goede handvatten voor de decentrale overheden biedt.
 
Wij zijn graag bereid om het advies toe te lichten.
 
Met vriendelijke groet,
Mede namens voorzitter Han Polman,
 
Rien Fraanje
Secretaris-directeur
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