
Anders Kaderen = Anders Organiseren 
 
Pamflet van vijftien raadsleden uit de U10 regio, bijeen in Nieuwegein op 2 september 2015,  
 
Wij vijftien,  
 
Overwegende dat: 
 

- Samenwerking tussen (buur)gemeenten van alle tijden is 
- De actuele zoektocht naar een nieuwe vorm van regionale samenwerking in Utrecht zal 

leiden tot lichtvoetige, doel-verkennende samenwerking in een netwerk 
- In dit netwerk alle besluitvorming plaats zal vinden in colleges en raden, nu er niet langer 

sprake is van een Dagelijks, noch van een Algemeen Bestuur. 
- Deze samenwerking vaak met 10, maar ook vaak met meer of minder zal zijn en een 

gemeente dus vaker dan in het verleden een besluit moet nemen om al dan niet deel te 
nemen aan een specifiek project, activiteit of uitvoeringsorganisatie 

 
Zijn van mening dat 
 

- Gemeenteraden mee tellen in de regionale samenwerking en meer dan in het verleden 
betrokken dienen te zijn bij het stellen van kaders, het nemen van besluiten en de controle 
op de inzet van gemeenten in het U10 netwerk 

- Raadsleden op de hoogte dienen te zijn van wat er speelt bij de buren 
- Raadsleden mee moeten kunnen praten en beslissen over doelen binnen de regionale 

samenwerking, en niet alleen over projecten, activiteiten of producten 
- Raadsleden het recht hebben om zelf en direct een onderwerp te agenderen voor een 

bestuurstafel of een ander overleg van deelnemende gemeenten 
 
 
Roepen onze mede raadsleden in U10 gemeenten en gemeenten waarmee we incidenteel 
samenwerken op om: 
 

- zich actief te (laten) informeren over regionale ontwikkelingen 
- zelf actief het gesprek op te zoeken met raadsleden uit buurgemeenten om te verkennen of 

we door samenwerking de inwoners beter van dienst kunnen zijn 
- de portefeuillehouders vaak en nadrukkelijk te bevragen op regionale ontwikkelingen 

 
Roepen de colleges van B&W van in U10 gemeenten en gemeenten waarmee we incidenteel 
samenwerken op om: 
 

- Vooral de meerwaarde van het debat in de raad op te zoeken in het stadium dat er 
inhoudelijke richting moet en kan worden bepaald in regionale ontwikkelingen en zich 
daarbij te realiseren dan dit om meer gaat dan het vaststellen van een begroting.  

- De raden in hun gemeente optimaal en ruimhartig te voorzien van informatie zodat raden 
hun kader stellende, besluit vormende en controlerende taak goed en volledig kunnen 
vervullen 

- Daarbij enthousiast en ruimhartig gebruik te maken van het aanbod van de griffiers om 
een actieve rol te spelen in het U10 netwerk 

- Het recht van raadsleden te erkennen om zelf en direct een onderwerp te agenderen voor 
een bestuurstafel of een ander overleg tussen wethouders van deelnemende gemeenten. 

 
 
Arie de Groot, Bas Meijer, Dick van Ginkel, Dimitri Gilissen, Dolf Smolenaers, Erik vd Voort, Guido 
Bamberg, Harry van Tilburg, John vd Velden, Marcel Dagniaux, Monique Ricken, Renée Blom, Rob 
Roos, Ronald Camstra, Tom Verhoeve 


