Bestuursconvenant Regio Amersfoort (BRA)

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg,
Overwegende dat,
• Er in de regio Amersfoort behoefte is aan duurzame en effectieve vormen van
strategische samenwerking om beleidsdoelen van regionale betekenis te realiseren.
• Die samenwerking flexibel moet zijn, zodat onderwerpen en/of projecten kunnen
worden toegevoegd of geschrapt;
• De komende jaren in ieder geval samenwerking plaats vindt op de
beleidsterreinen: Ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, Groen en recreatie,
Economie, Bereikbaarheid, Sociaal beleid en voorzieningen,
Regiomarketing/branding;
• We samenwerking met andere partners, zoals andere overheden en economische
en maatschappelijke partners als bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, van groot
belang achten, zodat netwerkachtige vormen van samenwerking kunnen ontstaan;
• Het vormgeven van een samenwerkingsstructuur voor gemeenten in de regio
Amersfoort gewenst is met het oog op transparantie, voortgang en evaluatie;
• We met het oog op deze samenwerking een bestuursconvenant met elkaar
aangaan, waarin we een aantal basisafspraken over de wijze van samenwerken
vastleggen;
• Dat het aangaan van een bestuursconvenant een bevoegdheid is van het college
waarbij de gemeenteraad over de inhoudelijke strategische agenda wordt
geconsulteerd en waarbij de gemeenteraad ook het budgetrecht behoudt om de
uiteindelijke strategische agenda te realiseren.
BESLUITEN als volgt :
Samenwerking op de schaal van Regio Amersfoort
1. Onder Regio Amersfoort verstaan we (de organisaties van) de gemeenten
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg;
2. Doel van dit convenant is intensivering van de strategische beleidsmatige
samenwerking door:
a. Het bieden van een overlegstructuur;
b. Het opstellen, vaststellen en uitvoeren van de strategische agenda voor Regio
Amersfoort;
c. Daar waar gewenst: het (door een aantal gemeenten) gezamenlijk op- en
aanpakken van beleidsmatige thema’s;
3. De samenwerking krijgt vorm via bestuursopdrachten;
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Bestuurlijke Regiegroep
1. Een Bestuurlijke Regiegroep (BRG) is verantwoordelijk voor de regie op de
samenwerking. Ieder college van burgemeester en wethouders vaardigt een
vertegenwoordiger uit het college af in de BRG. Het voorzitterschap van de BRG
wordt vervuld door de burgemeester van de centrumgemeente: Amersfoort.
2. Besluiten in de BRG worden genomen met tweederde meerderheid van
stemmen;
3. Een Regiobureau ondersteunt de voorzitter van de BRG in zijn/haar regisserende
en coördinerende taak;
4. De BRG stelt ieder voorjaar de strategische agenda en de beleidsmatige thema’s
voor het daarop volgende jaar vast;
5. De BRG stelt ieder voorjaar een voortgangsrapportage vast ten behoeve van een
adequate informatievoorziening aan de raden van de convenantgemeenten;
Bestuurlijk overleg
1. De deelnemende gemeenten houden periodiek bestuurlijk overleg over de
onderscheiden beleidsterreinen.. Frequentie, inhoud, werkwijze en voorzitterschap
worden in dit bestuurlijk overleg zelf geregeld;
2. Het bestuurlijk overleg kan ook een vertegenwoordiging namens de
deelnemende gemeenten bij andere overheden aanwijzen en de resultaten daarvan
beoordelen;
Deelnemende colleges
1. De deelnemende colleges verplichten zich om de voorstellen die door de BRG
vastgesteld zijn, ter besluitvorming voor te leggen aan de aangewezen organen
binnen hun eigen gemeente;
2. Ieder college is zelf verantwoordelijk voor informatieverstrekking aan zijn
gemeenteraad. Hiervoor kan het de jaarlijkse voortgangsrapportage van de BRG
gebruiken;
Ambtelijke Regiegroep
1. Een ambtelijke regiegroep (ARG) is verantwoordelijk voor de ambtelijke
opstelling en uitvoering van de samenwerkingsagenda. In de ARG hebben de
gemeentesecretarissen van de deelnemende convenantgemeenten zitting. Het
voorzitterschap van de ARG wordt vervuld door de gemeentesecretaris van
Amersfoort;
2. Een Regiobureau ondersteunt de voorzitter van de ARG in zijn/haar
regisserende en coördinerende taken;
Regiobureau
1. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor het vormgeven van de
ambtelijke ondersteuning van de BRG en de ARG. Zij richt daarvoor een
Regiobureau in. De gemeentesecretaris van Amersfoort is verantwoordelijk voor de
aansturing van dat Regiobureau;
2. Ambtelijke betrokkenheid vanuit de verschillende organisaties is essentieel.
Daarom zorgen de gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten voor de
beschikbaarheid van voldoende capaciteit in hun eigen organisaties ter
ontwikkeling en uitwerking van de afgesproken strategische agenda. De functionele
aansturing van die medewerkers vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
voorzitter van de ARG;
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Programma’s en projecten
1. Er wordt gewerkt op basis van programmatische en projectmatige
uitgangspunten. De uitwerking van programma’s gebeurt in projecten;
2. De samenwerking bij programma’s of projecten start steeds op basis van een
bestuursopdracht, die is voorbereid door de BRG en vastgesteld door de colleges
van de aan het programma c.q. project deelnemende gemeenten.
Portefeuillehouders van die gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de
uitvoering ervan;
3. Gemeenten, andere overheden danwel economische of maatschappelijke
partners die niet deelnemen aan dit convenant, kunnen deelnemen aan een
samenwerkingsproject door te participeren in de desbetreffende bestuursopdracht;
4. De programma’s en projecten worden volgens een vast format vormgegeven.
Voor elk project wordt een bestuursopdracht ontwikkeld;
5. De uitvoering van programma’s en projecten wordt gedaan door het
Regiobureau en/of ambtelijke ondersteuning vanuit de deelnemende gemeenten;
Financiën
1. Het regiobureau wordt bekostigd uit een door de deelnemende gemeenten te
betalen vaste geïndexeerde bijdrage gebaseerd op het inwoneraantal. De BRG stelt
deze bijdrage jaarlijks op voorstel van de ARG vast;
2. Voor de dekking van te maken uitvoeringskosten worden per bestuursopdracht,
op programmaniveau of op projectniveau, voorstellen gedaan;
Algemeen
1. Dit convenant geldt vanaf 1 januari 2009 en wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd. De BRG voert voor 1 januari 2012 een evaluatie uit van dit bestuursconvenant;
2. Een deelnemende gemeente die wil uittreden uit dit convenant, meldt dit
besluit schriftelijk aan de BRG. Feitelijke uittreding kan alleen plaatsvinden met
ingang van 1 januari van het daarop volgende jaar. De BRG neemt met tweederde
meerderheid van stemmen een besluit over de gevolgen van de uittreding, Dit
geldt ook voor de eventuele financiële en personele gevolgen;
3. Toetreding van een gemeente aan het Bestuursconvenant Regio Amersfoort
(BRA) kan na een unaniem besluit daartoe van de BRG.

Vastgesteld in het algemeen bestuur van het Gewest Eemland op 9 oktober 2008.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten:
Amersfoort,
Baarn,
Bunschoten,
Eemnes,
Leusden,
Soest,
Woudenberg
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