Samenvatting ingekomen reacties gemeenten op Evaluatie U10 en handelswijze zoals die in diverse bespreking naar boven is komen drijven.
Gemeente
Stichtse
Vecht

Zeist

Stichtse
Vecht

Inbreng (samengevat)
U10 is primair een bestuurlijk netwerk, zonder dat het een
twee provincie mag worden. In tegenstelling tot het BRU
tijdperk mag het U10 zijn of U10 of U5. Laten we als
gemeenten trachten hier zoveel mogelijk aan vast te houden.
Samenwerking met EBU is evident, waarbij geen doublures
mogen ontstaan. In EBU verband wordt gewerkt in triple helix.
Wij vinden het belangrijk dat dit niet ook nog eens gebeurt
binnen de U10.
Zeist pleit ervoor grote partijen buiten de gemeenten laten
aansluiten bij de uitwerking van thema's

Handelswijze
Deze zienswijze t.a.v. het bestuurlijk netwerk wordt breed gedeeld. EBU en
U10 werken goed samen waar de kerntaak van EBU (dat is maatschappelijke
uitdagingen omzetten in economische kansen) raakvlakken heeft met de U10
samenwerking, waarin we door samenwerking het functioneren van
gemeenten willen optimaliseren.
Het is van belang daarop in te blijven zetten. Zowel voor EBU als voor U10 is
het belangrijk verbinding met andere netwerken, zoals dat van
kennisinstellingen, te maken. Geen muren optrekken , maar alert blijven op
doublures.

De nieuwe vergaderstructuur waarbij het belang van “crossovers” en integrale aanpak wordt onderschreven mag niet
leiden tot een krappere vergadertijd. Er moet voldoende tijd
voor iedere tafel zijn om tot goed resultaten te komen.

Sinds 2017 worden alle bestuurstafels op dezelfde dag gehouden. De geluiden
over de gezamenlijke BT-dag zijn overwegend positief. Inmiddels is er voor
alle tafels voldoende tijd gereserveerd waardoor aan dit signaal voldoende
tegemoet gekomen wordt. Procesteam blijft de signalen opvangen komt
zonodig met voorstellen .

Gemeente
Stichtse
Vecht &

Inbreng (samengevat)
Stichtse Vecht wil graag meer overzicht hebben van de
activiteiten die in U10 verband worden opgepakt, zodat elk
gremium in de gemeente goed geïnformeerd zijn. Te denken
valt aan een U10 termijnagenda. Op basis hiervan kan beter
worden ingeschat wanneer en hoe de raad te betrekken.

Bunnik &
Houten

Wij zien het jaarlijks opstellen van een werkprogramma
(hoewel wel het meest natuurlijke moment) niet als enige
moment voor de raadsleden om onderwerpen aan te kunnen
laten dragen voor bespreking aan de bestuurstafels.

Zeist

Zeist wil focus op de lokale agenda voldoende in beeld
houden en pleit voor het borgen van de (lokale en regionale)
aansluiting tussen raad, college en ambtenaren.

Stichtse
Vecht &

De bestuurlijke trekkers zijn niet evenwichtig verdeeld over
alle deelnemende gemeenten. In de volgende
bestuursperiode bevorderen dat alle gemeenten een
gelijkwaardige inbreng kunnen hebben

In het overdrachtsdocument U10 wordt dit nadrukkelijk opnemen. Het is aan
de nieuwe colleges om ervoor te zorgen dat iedereen zijn steentje bij blijft
dragen, dit is essentieel voor het functioneren van deze vorm van
samenwerking.

Zeist

De samenwerking ook goed borgen in het handelen (iedereen
zijn steentje laten bijdragen, en de balans zoeken in de
inbreng van alle gemeenten)
Stichtse Vecht vraagt aandacht voor de continuïteit van het
trekkersoverleg.

Het trekkersoverleg is in september 2017 wederom bijeen gekomen, en in
oktober 2017 staat een nieuwe bijeenkomst gepland.

Stichtse
vecht

Handelswijze
Eén van de gezamenlijke uitdagingen is om een “lichtvoetig netwerk” te
combineren met goed gestructureerde en transparante werkprocessen. In het
overdrachtsdocument zouden we de nieuwe colleges en raden kunnen
aanbevelen om documenten zoals Agenda U10, werkprogramma 2017-2018
en uitvoeringsagenda van de ruimtelijk-economische koers samen te voegen
tot één uitvoeringsprogramma dat duidelijke gerelateerd is aan
Ontmoetingsplaats Healthy Urban Living.De kunst zal zijn om het
uitvoeringsprogramma dynamisch te houden. Het is aan de wethouders om
de signalen uit de eigen raad mee te nemen naar de bestuurstafels om daar in
gezamenlijkheid de goede mix te vinden tussen koersvastheid en
actualisering.
Het blijft gaan om de uitdaging om lokale opgaven die grensoverschrijdend
zijn (met de lokale door de raad gestelde kaders) leidend te laten zijn voor een
gezamenlijke regionaal uitvoeringsprogramma. Dit vraagt om een intensief en
dynamisch samenspel tussen in gemeenten tussen colleges en raden. In
informerende, opiniërende en afstemmende zin dragen bestuurstafels, het
U10 Beraad(t), de college-dag U10 en de informatie-uitwisseling via de
website van de U10 / de Nieuwsbrief) hieraan bij. Hoe, of en wanneer de
regionale zaken aan de orde komen en tot besluitvorming leiden in
afzonderlijke colleges en gemeenteraden wordt lokaal bepaald.

Gemeente
Stichtse
Vecht

Inbreng (samengevat)
Stichtse Vecht pleit ervoor begin 2018 een
overdrachtsdocument op te stellen, omdat dit de continuïteit
van de regionale samenwerking ten goede komt.

Stichtse
Vecht

Stichtse Vecht roept op om een aparte bestuurstafel
omgevingswet te introduceren omdat dit nu typisch een
cross-over thema is die breed moet worden opgezet.

Houten &
Bunnik &

Houten is van mening dat in de tekst van aanbeveling 4 de
suggestie wordt gewekt dat op regionaal niveau kaderstelling
gaat plaatsvinden en benadrukt dat formele kaderstelling
altijd regionaal plaatsvindt.
Aanbeveling 4 in het evaluatierapport verwijst naar het
experiment waarbij de bestuurstafel 'Duurzaamheid en
Energie' aan het U10 Beraad(t) om richting vroeg voor de
uitwerking van verschillende onderwerpen binnen het thema
'circulaire economie'. De aanbeveling is om dit experiment en
deze werkwijze voort te zetten.
Wij menen echter dat niet de indruk mag ontstaan dat op
regionaal niveau de bestuurstafels of het U10 Beraad(t)
beslissingsbevoegdheid hebben. Wij onderschrijven dat
ruimte bestaat voor experimenten, zonder dat dit afbreuk
doet aan het beginsel dat de formele kaderstelling op lokaal
niveau plaatsvindt

De Bilt

Handelswijze
Er komt een overdrachtsdocument. Procesteam zal dit document via de
burgemeesters “laten landen” in de gemeenten. Daarnaast is op de
collegedag 2017 is aangekondigd dat de lijsttrekkers al voor de verkiezingen
worden geinformeerd over U10 en dat in 2018 een regionaal congres
georganiseerd gaat worden over regionale koers en samenwerking. Ook zullen
net als in 2015 de burgemeesters van Zanen en Backhuijs voorjaar 2018 een
bezoek brengen aan alle gemeenteraden.
Geheel conform het U10 concept bestaat er altijd de mogelijkheid om een
extra bestuurstafel in te richten. Gesondeerd zal moeten worden hoe andere
gemeenten hierin staan.
Overigens is het thema van het U10 Beraad(t) van 29 november 2017 de
omgevingswet. Verder organiseren ook de provincie en de VNG veel
bijeenkomst over de nieuwe omgevingswet. Samenwerking in U10 verband
dient wel aanvullend te zijn op hun activiteiten over de omgevingswet.
Wellicht leidt de tekst uit de evaluatie tot enige verwarring. Het is niet de
bedoeling om het U10 Beraad(t) als een regioraad te gaan inrichten. U10
beraden zijn een middel om informatie en dilemma’s uit te wisselen tussen
raadsleden en wethouders over ontwikkelingen en gezamenlijke opgaven in
de regio. Die informatie-uitwisseling moet dienstbaar zijn aan de eigen
meningsvorming en zodoende aan de formele besluiten in de gemeenteraden.
Een goed voorbeeld is de ruimtelijk economische koers, waarvan tussen
producten een aantal keren zijn besproken in U10 beraden en cafés, maar die
uiteindelijk in de colleges en raden wordt vastgesteld.

Gemeente
Houten,
Bunnik &
Vianen

Inbreng (samengevat)
Houten, Bunnik en Vianen omarmen het open en flexibel
houden van het netwerk en gaat ervan uit dat die gemeenten
vanuit hun eigen ambitie een actieve betrokkenheid een
bijdrage leveren die naarmate de deelname structureel wordt
ook in financiële zin structureel moeten bijdragen.

Houten &
Bunnik &

De komende tijd moet de aandacht verlegd worden van
“doelzoekende” samenwerking naar “doelrealiserende”
samenwerking. Dit vraagt om een professioneel project- en
programmamanagement.

Vianen &
Ijsselstein

Binnen het U10 netwerk moet meer aandacht zijn voor de
uitvoeringskracht vanuit de gemeenten van gezamenlijke
bestuurlijke initiatieven ontstaan binnen de U10.
Zeist pleit voor het versterken van de regionale lobby, vooral
richting Den Haag

Zeist

Handelswijze
In de Evaluatie U10 (januari 2017) is opgenomen hoe om te gaan met andere
gemeenten die willen aansluiten bij het (open) netwerk U10. Inmiddels
hebben de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug
aangegeven structureel te willen gaan deelnemen aan de U10 en zich bereid
getoond de afgesproken inwonerbijdrage te voldoen. In september/oktober
2017 loopt hiervoor het besluitvormingsproces bij de colleges van de U10.
In het ambtelijk deel van het netwerk is in 2017 hard gewerkt aan “van plan
tot realisatie” : een gemeenschappelijke werkwijze om opgave gestuurd met
elkaar projecten uit te voeren en te financieren. In dit proces is nadrukkelijk
geborgd dat de colleges en waar nodig raden in positie blijven zowel qua
besluitvorming als in termen van overzicht en inzicht in de realisatie van
programma’s en projecten.

Voor de regionale lobby wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de
kennis en kunde en de contacten die op dit gebied in de gemeente Utrecht
aanwezig zijn. Mede op verzoek van de top van de ministeries heeft de G4 de
grote opgaven in de stedelijke regio’s in kaart gebracht. In Utrecht is –
overigens evenals in de drie andere grote steden - bewust gekozen om zoveel
mogelijk op het niveau van de stedelijke regio’s de opgaven uit te werken. De
gemeente Utrecht heeft bij de uitwerking zoveel mogelijk de opgaven zoals
verwoord in de Ruimtelijk-economische koers meegenomen. Deze
uitwerkingen (de zogenaamde fiches) zijn besproken aan de bestuurstafels.

