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Aanleiding
Voor steeds meer vraagstukken is een regionale aanpak nodig en regionale samenwerking blijft
een urgent thema. Dit terwijl regio’s met de afschaffing van de Wet Gemeenschappelijke
Regio’s plus (WGR+) als formele bestuurlijke structuur overbodig zijn verklaard. Regionale
samenwerking tussen gemeenten kan op verschillende manieren vorm worden gegeven en de
variëteit en dynamiek in samenwerkingsverbanden zijn groot.
Toelichting
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe regionale samenwerkingsverbanden kunnen
voldoen aan de vereisten van legitimiteit, effectiviteit en efficiency. Er is onderzoek gedaan
naar de nut en noodzaak van regionale samenwerking, in termen van effectiviteit en
efficiëntie, ten opzichte van individueel handelen door gemeenten of provinciaal beleid. Hierbij
is ingezoomd op vier regio’s: de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Stadsregio Amsterdam,
Regio Stedendriehoek en de Drechtsteden.
Uitkomsten
Regionale samenwerking kan alleen succesvol zijn als betrokken partijen steeds blijven zoeken
naar het gemeenschappelijk belang en dit belang ook benoemen. Zonder verplichting of een
gemeenschappelijk belang kan het streven naar samenwerking beter worden losgelaten. Als
toekomstperspectief van regionale samenwerking worden twee strategieën geschetst:
overheden kunnen teruggrijpen op bestaande structuren van intergemeentelijke samenwerking
om efficiënter en effectiever samen te werken of ze kunnen ervoor kiezen om een
gezamenlijke, bovengemeentelijke, visie te ontwikkelen. Bij de eerste keuze is efficiëntie de
legitimatie van de samenwerking en in het tweede geval ligt die vooral in de toegevoegde
waarde van de regio voor gemeenten. In het proces van samenwerking moet er daarnaast een
gezamenlijk en adaptief leiderschap ontstaan. Zoiets ontstaan niet vanzelf. De rol van een
regionaal orgaan, of eventueel een andere derde onafhankelijke, is hierin een kritische factor.
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