Bestuurlijke Ronde Tafels
Onderzoeks- en adviesbureau Oberon voert in de tweede helft van 2013 in opdracht van de VNG,
PO-Raad en VO-raad een ondersteuningstraject uit voor bestuurders van gemeenten en
samenwerkingsverbanden in de vorm van regionale bestuurlijke ronde tafels, ook wel voorbereidend
of verkennend OOGO genoemd.
Doel
Bestuurlijke samenwerking is in toenemende mate urgent nu samenwerkingsverbanden po en vo in de
aanloop naar het OOGO over hun ondersteuningsplannen met meerdere gemeenten in overleg
moeten gaan treden. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in aantocht is het zaak de
verantwoordelijke portefeuillehouders op tijd op een goede manier aan tafel te krijgen. In veel regio’s
is samenwerking op de schaal van samenwerkingsverbanden een nieuw fenomeen. Dat vereist
intergemeentelijke samenwerking en gezamenlijke bestuurlijke visie en afspraken met
samenwerkingsverbanden. Met de bestuurlijke ronde tafels wordt daar op ingezet. Het doel van een
bestuurlijke ronde tafel is om bij gemeenten en schoolbesturen commitment te genereren voor de
verbinding van passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Het gaat om het versterken van de
gezamenlijke koers en missie en het vaststellen van planning, procedures en afspraken.
Doelgroep
We richten ons op wethouders, schoolbestuurders en beleidsverantwoordelijke vertegenwoordigers
van gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio, desgewenst aangevuld met overige
relevante partijen.
Werkwijze
We selecteren in overleg met de opdrachtgevers een regio´s waar zich kansen voor doen om de
samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden te versterken en bestuurlijk te
bekrachtigen. In die regio´s beleggen we een bijeenkomst, bijvoorbeeld een verkennend OOGO,
waarbij we de verantwoordelijke bestuurders aan tafel nodigen om de ambities gezamenlijk verder uit
te werken en tot afspraken te komen. De bijeenkomst duurt maximaal één dagdeel en hebben een
gemiddelde omvang van maximaal 30 deelnemers. Gestreefd wordt naar een samenstelling van
wethouders, schoolbestuurders, vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en gemeenten en
mogelijk ook derden. Per regio stellen we in vooroverleg met de betrokken partijen een programma
op, inclusief agenda en deelnemerslijst. Oberon draagt zorg voor het voorzitterschap en de
begeleiding van de bijeenkomst.
Deelname en kosten
In de loop van 2013 worden verspreid over het land in totaal 10 regionale bestuurlijke ronde tafels
worden georganiseerd. De doorlooptijd van een regionale bestuurlijke ronde tafel bedraagt vanaf het
eerste contact tot en met de uitvoering ongeveer 10 weken. De eerste tafels zijn inmiddels
georganiseerd. Er is in het najaar nog ruimte voor nieuw aanmeldingen. De inzet van Oberon is
kosteloos. De bestuurlijke tafels worden in beslotenheid op verzoek van een regio (gemeenten en/of
samenwerkingsverband) georganiseerd.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met projectleider van Oberon Michiel van
der Grinten, e-mail mvdgrinten@oberon.eu gsm 06 26524066.

