
 

Gebundelde aanbevelingen evaluatie  

 

Het verhaal 

1. Een aanscherping van het inhoudelijk verhaal van de MRDH is gewenst. De MRDH moet 

de studies, waarin ambities en logische taakgebieden worden aanbevolen, bundelen en 

komen tot een keuze van een aantal heldere kernopgaven. Deze moeten herkenbaar zijn 

voor deelnemende gemeenten, maar ook voor samenwerkingspartners. De MRDH-

organisatie wordt aangeraden hier een strategische discussie voor te organiseren tussen 

alle MRDH-partners.  

 

2. De MRDH moet (in verlengde van bovenstaande) een discussie voeren over de uitbreiding 

van het aantal taken (pijlers). Deze discussie dient in het licht van de bestaande 

gemeenschappelijke regeling te worden gevoerd. Op basis van de groepsgesprekken 

concluderen wij dat vele gemeenten wonen en ruimtelijk ordening zouden willen toevoegen. 

Er zijn echter ook gemeenten tegen, waardoor de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling niet tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Zonder wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling kunnen diverse thema’s wel een plek krijgen binnen de 

MRDH-samenwerking (aanbeveling 3). Het is van belang dat deze belangrijke thema’s in 

het AB worden bediscussieerd en dat het AB een visie vaststelt over deze thema’s. 

Bijvoorbeeld over het thema wonen en ruimtelijke ordening. Ook de provincie moet tijdig in 

deze discussie worden betrokken. 

 

3. Wij adviseren te gaan werken met een opt-in systeem voor de terreinen die niet onder Va of 

onder EV in enge zin vallen. Het staat gemeenten dan vrij om op die aanvullende terreinen 

samen te werken aan het versterken van de regio. De MRDH-organisatie faciliteert deze 

tafels, op basis van een bijdrage (in euro’s en ambtelijke capaciteit) van de deelnemende 

gemeente naar rato van hun inwonertal. Ook de overige triple helix partners moeten hierbij 

kunnen aansluiten. 

 

Governance 

4. De MRDH-besluitvormingscyclus moet verhelderd en geëxpliciteerd worden. Dit houdt in 

dat de cyclus en rollen van betrokkenen helderder beschreven en krachtiger 

gecommuniceerd moeten worden, zodat betrokkenen op ieder moment precies weten waar 

een onderwerp zich bevindt in de cyclus, hoe dit samenhangt met andere onderwerpen en 

op welk moment zij hun stem kunnen doen gelden. De rollen van het AB en DB moeten 

strategischer worden en de financiële controle op de MRDH dient te worden uitgewerkt.  

 

5. Elke gemeente moet een MRDH-klankbordgroep inrichten of versterken die structureel 

geïnformeerd is en op vaste momenten bijeenkomt, geënt op de beleids- en 

besluitvormingscyclus van de MRDH. De klankbordgroep draagt zorg voor een vroegtijdige 

en heldere standpuntbepaling van de gemeente, en zorgt voor een grotere impact van de 

gemeente in het AB en de bestuurscommissies.  

 

 

 

 



6. Met de instelling van een MRDH-klankbordgroep per gemeente, kunnen de 

adviescommissie – waarvan het bestaan in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd 

– een lichtere invulling krijgen. Zo kunnen in plaats van de adviescommissie-bijeenkomsten 

brainstormmomenten en roadshows aan de voorkant van het beleidsproces worden 

georganiseerd. Daarnaast adviseren wij regio-dagen te organiseren waarop strategische 

vraagstukken worden besproken.    

 

Ambtelijke ondersteuning 

7. Om uitvoering te kunnen geven aan de MRDH-strategie zou de MRDH meer gebruik 

moeten maken van de ambtelijke capaciteit van de gemeenten. Gemeenten moeten zich 

ruimhartig opstellen in het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit aan de 

samenwerking en duidelijk kiezen aan welke specifieke onderwerpen binnen MRDH-

verband zij prioriteit geven.  

 

8. Voor het inzetten van ambtelijke capaciteit zijn de gemeentesecretarissen in eerste 

instantie verantwoordelijk. Het MRDH-gemeentesecretarissenoverleg moet geactiveerd 

worden, zodat onderling goede afspraken gemaakt kunnen worden over het organiseren 

van de benodigde capaciteit binnen de gemeenten. 

 

9. Ook griffiers moeten elkaar in MRDH-verband gaan vinden. Een eerste belangrijk resultaat 

van deze samenwerking is de voorbereiding van een MRDH-inwerkpakket voor nieuwe 

raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunnen in dit verband best practices 

over de gemeentelijke klankbordgroepen worden gedeeld. 

 

Informatievoorziening en communicatie 

10. De MRDH-organisatie moet er zorg voor dragen dat de stukkenstroom richting de 

gemeenten beter behapbaar wordt. Dat betekent minder stukken, kortere stukken en 

helderdere stukken. De MRDH-organisatie moet ieder stuk dat richting de gemeenten gaat 

voorzien van een heldere samenvatting, waarin het betreffende stuk ook in de context en 

langere ontwikkellijn geplaatst wordt. De annotatie van de stukken, die voor elke gemeente 

anders zal zijn, wordt door het ambtelijk apparaat in de gemeenten gemaakt.  

 

11. De MRDH-organisatie moet een digitaal informatiesysteem inrichten om de stukken-stroom 

beter inzichtelijk te maken en informatie gelijktijdig beschikbaar te stellen. Dit moet 

aansluiten op de systemen waar de gemeenten intern al mee werken, zodat gemeenten in 

hun eigen digitale informatiesysteem kunnen blijven werken en ook zelf gemeentelijke 

documenten over de MRDH kunnen toevoegen.   

 

12. Dit informatiesysteem zou onderdeel moeten zijn van een bredere online werkomgeving 

voor de MRDH, waarin raadsleden (maar ook bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de 

regio) online kunnen bijdragen aan ideevorming. Daarnaast kan op een besloten deel van 

deze portal de online samenwerking tussen ambtenaren worden vormgegeven: zo kunnen 

ambtenaren van de MRDH-organisatie en de MRDH-gemeenten elkaar gemakkelijker 

vinden, wordt communicatie versterkt, kan locatie-onafhankelijk worden samengewerkt en 

kunnen best practices worden gedeeld.  

 

 



13. De MRDH geniet een zeer geringe naamsbekendheid bij burgers, maar dit hoeft niet 

geproblematiseerd worden. De MRDH-organisatie zou niet extra belast moeten worden met 

communicatie naar burgers. De MRDH-organisatie moet zich met name richten op de 

interne informatievoorziening en het ondersteunen van de gemeenten bij het boeken van 

resultaat, waarover de gemeenten vervolgens moeten communiceren met hun inwoners.  

 

14. Zowel raadsleden als bestuurders hebben de taak om over de MRDH te communiceren. 

Met name burgemeesters moeten hun bestuurlijke kracht meer inzetten om het MRDH-

netwerk voor het voetlicht te brengen in de lokale media, maar ook in de Haagse en 

Brusselse arena.   


