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Webinar reeks

In juni is er een reeks van drie webinars waarin adviezen worden toegelicht die 

binnenkort uitkomen.

 3 juni, 13.00-14.00 uur – Webinar over het advies ‘Rol nemen, ruimte geven. 

De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking’. Met toelichting door 

ROB-raadslid Caspar van den Berg, reflectie door burgemeester Johannes 

Kramer van Noard-East Fryslân en een reactie van Marieke van Wallenburg, 

directeur-generaal Overheidsorganisatie op het ministerie van BZK. Onder 

leiding van dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

 10 juni, 13.00 – 14.00 uur – Webinar over het advies ‘Sturen of gestuurd 

worden? Over de legitimiteit van gedragssturing met data. Met toelichting 

http://link.mc1.nl/LQIKeZ161uJ34uJ2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/LQIKeZ161uJ34uJ2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/LQfmGV161dF34dF2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/LQfmGV161dF34dF2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/FQjcsY161Nq2AFOW2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/FQpxwj161ZJ3OmWu2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/LQlmDC161bz34bz2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/LQuEkG161AE34AE2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/LQQmwd161fZ34fZ2314/ca21d505b31
http://link.mc1.nl/LQsMES161Bo34Bo2314/ca21d505b31


door ROB-raadslid Martiene Branderhorst. Onder leiding van dagvoorzitter 

Marlies Leupen.

 24 juni, 13.00 – 14.00 uur – Webinar over het advies over de organisatie van 

regionale opgaven. Met toelichting door ROB-raadslid Kees Jan de Vet. Onder 

leiding van dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

Uitgebrachte publicaties

Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij 
interbestuurlijke samenwerking. 
Steeds meer grote opgaven pakt het Rijk samen met gemeenten, provincies en 

waterschappen op. Het lukt het Rijk vooralsnog niet om daarbij gelijkwaardig samen 

te werken. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn onduidelijke verwachtingen over 

en weer, schotten tussen departementen en weinig kennis bij het Rijk van wat er 

echt speelt in de regio. Voor een meer effectieve en efficiënte samenwerking tussen 

Rijk en regio’s dient het kabinet voor elke grote regionale opgave één minister 

verantwoordelijk te maken. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het rapport 

Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking. 

Ook ontwikkelde de Raad voor het Openbaar Bestuur een model voor gelijkwaardig 

partnerschap. Dat model kan helpen om goede afspraken te maken tussen 

overheden bij het opstarten van een samenwerking. 

Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven

 

Evaluatierapport ‘Versterken vanuit een goede basis’ 
De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft zijn functioneren over de afgelopen vier 

jaar laten evalueren. Bureau Berenschot voerde voor deze wettelijk verplichte 

evaluatie een grondig onderzoek uit. De onderzoekers concluderen in het 
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evaluatierapport ‘Versterken vanuit een goede basis’ dat de Raad voor het 

Openbaar Bestuur zijn wettelijke taak goed uitvoert en de afgelopen vier jaar zijn 

doelen heeft gerealiseerd. Van daaruit zien ze dan ook ruimte om de impact van de 

adviezen van de ROB te vergroten. In zijn reactie op de evaluatie schrijft de Raad 

trots te zijn op de positieve bevindingen van Berenschot en zich ook goed in de 

aanbevelingen voor een volgende stap in zijn ontwikkeling te herkennen. De Raad 

wil graag aan de slag gaan met de goede suggesties van Berenschot. De ROB heeft 

de evaluatie en zijn reactie daarop aan de minister van BZK gestuurd. 

Evaluatierapport en reactie  

Tussenbericht herijking gemeentefonds 

De uitkomsten van de herverdeelvoorstellen lijken onvoldoende aan te sluiten bij de 

ervaren kosten van gemeenten. Onduidelijk is in hoeverre de oorzaak ligt in de 

methode, de gehanteerde veronderstellingen of dat het beeld van de werkelijke 

kosten is vertekend. Voordat de Raad voor het Openbaar Bestuur tot een afgewogen 

oordeel kan komen over de herijking van het gemeentefonds, heeft de Raad een 

aantal vragen aan de minister gesteld. De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 

9 april 2021 aan de Tweede Kamer laten weten dat onder andere door de reactie 

van de Raad voor het Openbaar Bestuur, de fondsbeheerders het verdeelvoorstel op 

onderdelen nog eens kritisch tegen het licht houden. De antwoorden op de vragen 

uit het tussenbericht ontvangt de ROB dan samen met het aangepaste 

verdeelvoorstel, naar verwachting eind juni. De Raad zal vervolgens zijn visie geven 

op het verdeelvoorstel. 

Tussenbericht herijking gemeentefonds

Aankomende publicaties 

Publicaties die binnenkort uitkomen zijn: 

 Advies Sturen of gestuurd worden?  
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Over de legitimiteit van gedragssturing met data.

 Advies over de Normeringssystematiek   

De manier waarin de fondsen meebewegen met de uitgaven van het Rijk, 

wordt de normeringssystematiek genoemd. In het begin van elke 

kabinetsperiode worden afspraken over die systematiek gemaakt door Rijk, 

provincies en gemeenten.  

Communicatie

Volg ons op social media 

Snel op de hoogte raken van nieuwe publicaties en activiteiten van de Raad voor het 

Openbaar Bestuur? Volg ons dan op Twitter: @Raad_ROB Of volg ons op LinkedIn 

Abonneer op gezamenlijke nieuwsbrief adviesraden 

Een aantal adviesraden brengt samen eens per twee maanden een gezamenlijke 

nieuwsbrief uit. Deze biedt een handzaam overzicht van actuele informatie over 

komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en 

activiteiten. De nieuwsbrief verschijnt naast de eigen nieuwsbrief van de Raad voor 

het Openbaar Bestuur. 

Nieuwsbrief adviesraden  
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