
> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Raad voor het Openbaar Bestuur 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederland 
www.linkedin.com/company/  
ministerie-van-bzk 

Datum 	2 8 AUG 2020 
Betreft 
	

Adviesaanvraag over het organiseren van regionale opgaven 

Kenmerk 
2020-0000509123 

Uw kenmerk 

Geachte raad, 

Een van de rode draden door discussies over het openbaar bestuur in Nederland 
is de vraag wat de meest passende schaal is om het bestuur te organiseren. 
Tegelijkertijd laat de geschiedenis zien dat Nederland - ondanks die terugkerende 
vraag - geen traditie heeft van grootschalige bestuurlijke veranderingen. Eerder 
is er sprake van een incrementeel pad van veranderingen, zoals ook de Raad van 
State in 2016 heeft geschetst.' Aan het Nederlandse openbaar bestuur zoals wij 
dat vandaag de dag kennen - met een hoofdstructuur en een scala aan 
hulpstructuren - ligt dan ook geen alles omvattend "grand design" ten grondslag. 
Het is veeleer de optelsom van (sectorale) keuzes gemaakt door decentrale 
overheden en de wetgeve+r, binnen het grondpatroon dat door Rudolf Thorbecke 
ooit is uitgedacht. Op die manier is het openbaar bestuur in Nederland ook steeds 
in staat gebleken om zich in vorm en organisatie aan te passen aan nieuwe 
maatschappelijke opgaven. 

Toch dringt zich steeds nadrukkelijker de vraag op, of het bestuur zich op deze 
wijze (nog steeds) voldoende kan aanpassen aan nieuwe vraagstukken waar het 
zich voor gesteld ziet. De "regio" is voor een groeiend aantal opgaven de 
passende schaal om maatschappelijke opgaven op te pakken, waardoor ook de 
noodzaak tot regionale samenwerking groeit. Een relatief recente trend daarbij is 
dat er behoefte ontstaat aan vormen van regionale belangenafweging in plaats 
van besluitvorming door het bijeenbrengen van lokale belangen. Dit is op 
verschillende vlakken zichtbaar. Enkele voorbeelden zijn: 

- In de jeugdzorg en het beschermd wonen wordt gezocht naar governance 
arrangementen om bovengemeentelijke sturing op het zorglandschap 
mogelijk te maken; 

- In regionale energiestrategieën moet gezamenlijk worden gewogen waar 
en welke duurzame energiebronnen te plaatsen; 

- Diverse regio's hebben een regionale economische of investeringsagenda 
uitgewerkt, op basis waarvan zij gezamenlijk publieke middelen inzetten; 

1  Raad van State: Vierde periodieke beschouwing op de interbestuurlijke verhoudingen, "En 
nu verder!" (2016) 
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In het kader van de Omgevingswet zal ook een behoefte ontstaan om op 
regionale schaal tot ruimtelijke afwegingen te komen; 

- De coronacrisis en het bestrijden van ondermijnende criminaliteit laten 
zien dat ook in het veiligheidsdomein de behoefte aan regionale afweging 
van belangen groeiende is. 

Bij sommige opgaven, zoals de woningbouwproductie of de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen, heeft de provincie een rol op grond van haar bevoegdheden 
en deze is dan ook adequaat democratisch gelegitimeerd. In veel andere 
beleidsdomeinen heeft de provincie een minder sterke rol, waardoor het soms een 
zoektocht is om tot een passende (regionale) governance te komen die én de 
gewenste afweging op het juiste schaalniveau faciliteert én voldoende 
democratisch is gelegitimeerd. 

Hoewel het belang van "de regio" groeit, is de regio geen vastomlijnde 
(geografische) eenheid, maar een fluïde schaal die zich doorgaans tussen 
gemeente en provincie bevindt. Voor elke opgave of vraagstuk kan de passende 
regionale schaal ook weer anders zijn. De Regioatlas (www.regioatlas.nl) maakt 
dit duidelijk zichtbaar. En ondanks dat het ogenschijnlijk ook steeds lukt om voor 
afzonderlijke opgaven een passende governance te vinden binnen het bestaande 
kader van organieke wetten, klinkt inmiddels steeds luider de vraag of gemeenten 
nog voldoende grip hebben op of sturing kunnen geven aan het samenstel van 
samenwerkingsverbanden en daarmee op de realisatie van hun maatschappelijke 
opgaven. Met de hiervoor genoemde voorbeelden in het achterhoofd, verwacht ik 
voor de toekomst een verdere groei van opgaven waarvoor regionale 
samenwerking noodzakelijk of gewenst is. Omdat ik het vanuit het oogpunt van 
democratische legitimiteit en effectiviteit ook belangrijk vind dat er politieke 
sturing mogelijk is op al die opgaven, rijst de vraag hoe dit binnen ons bestuurlijk 
bestel te organiseren. 

Tegen die achtergrond zou ik graag uw advies ontvangen over hoe de 
aanpak van het geheel aan regionale opgaven effectief en democratisch 
gelegitimeerd kan worden georganiseerd binnen ons bestuurlijk bestel. 

Ik wil uw advies graag bundelen met de opbrengsten van enkele andere trajecten 
over samenhangende vraagstukken, zodat mijn ambtsopvolger in de volgende 
Kabinetsperiode goed voorbereid aan de slag kan. De trajecten betreffen in ieder 
geval: 

- Het advies van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële 
verhoudingen (verwacht: september 2020); 

- De opbrengsten van de bestuurlijke ronde langs de provincies over de 
vraagstukken die ik heb geagendeerd in mijn Kamerbrief over de 
Toekomst van het Openbaar Bestuur (verwacht: december 2020); 
De opbrengsten van de aan de Kamer beloofde gespreksronde die ik zal 
starten over een passende regionale samenwerking in het sociale 
domein.2  (verwacht: januari 2021) 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

Datum 

Kenmerk 
2020-0000509123 

2  Kamerbrief "Perspectief voor de Jeugd" d.d. 20 maart 2020, Kamerstuk 31839-723 
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Vraagstukken rondom de regio 
In het navolgende schets ik enkele deelvraagstukken die deze adviesaanvraag 
inkaderen en/of inkleuren. Per vraagstuk heb ik een of enkele deelvragen 
geformuleerd. 

Decentralisatieparadox 
Het subsidiariteitsbeginsel is één van de ordenende principes van ons bestuurlijk 
bestel. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit een bepaling in de Gemeentewet, die mij 
opdraagt decentralisatie te bevorderen. Daarnaast spreken we over gemeenten 
vaak als "de eerste overheid", waar onder andere de connotatie bij hoort dat 
taken bij voorkeur bij gemeenten worden belegd. Nog weer anders geformuleerd 
geldt in Nederland het uitgangspunt dat taken in beginsel bij gemeenten dienen te 
worden belegd, tenzij dat niet doelmatig of doeltreffend is. Dat uitgangspunt 
betekent echter nog niet dat alle taken daarmee op hun optimale schaal zijn 
belegd. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de veelheid aan samenwerkingen die 
gemeenten (al dan niet op aandringen van het Rijk) hebben ingericht ten behoeve 
van een doelmatige en/of doeltreffende taakuitvoering. Daarnaast is er ook 
sprake van de zogenaamde "decentralisatieparadox"; het verschijnsel dat 
gemeenten zich genoodzaakt voelen om op te schalen, zodat zij beter in staat zijn 
nieuwe gedecentraliseerde taken (dichterbij de inwoners) kunnen uitvoeren. Het 
zijn tekenen dat de gemeentelijke schaal niet voor alle taken altijd de beste 
schaal is. 
Dit roept de vraag op of "decentraliseren, tenzij..." er voldoende toe leidt dat 
taken op de meest passende schaal worden belegd? In het verlengde daarvan is 
wat mij betreft ook de vraag gerechtvaardigd of te decentraliseren taken altijd op 
dezelfde manier bij alle gemeenten moeten worden belegd. 

Regionale sturing en afwegingen 
Met inmiddels vijf jaar ervaring met de decentralisaties in het sociaal domein, 
wordt voorzichtig zichtbaar dat in de verschillende stelsels niet is voorzien in een 
regionale regiefunctie.3  Dat is op zichzelf logisch, omdat alle gemeenten in gelijke 
mate verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken. 
Het gevolg is evenwel dat de gemeenten daarmee in gezamenlijkheid moeten 
sturen op het in stand houden van een gezond en divers regionaal zorglandschap. 
In het bijzonder bij de meer specialistische zorgvormen (met een relatief groot 
verzorgingsgebied), blijkt die collectieve verantwoordelijkheid met een grote 
groep gemeenten lastig te organiseren. 
Daarnaast vergt ook het invullen van het collectieve opdrachtgeverschap voor 
meer specialistische zorgvormen van gemeenten een extra inspanning in de 
samenwerking. Doordat er een beperkt aantal aanbieders is, vraagt het soms een 
regionale afweging ten aanzien van welke zorgvormen in te kopen. Aanbieders 
kunnen immers niet altijd kosteneffectief alle maatwerkvoorzieningen aanbieden 
die individuele gemeenten wensen. 
Verder kan er sprake zijn van een scheve relatie tussen zorgaanbieders en 
gemeenten als gevolg van de schaal waarop aanbieders zich hebben 
georganiseerd. De kennis en kunde die aanbieders bijgevolg hebben weten te 

3  Iets vergelijkbaars is overigens zichtbaar bij de Regionale Energiestrategieën, hoewel daar 
soms provincies een meer regisserende rol hebben gekregen; 
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organiseren, kan maar in beperkte mate worden gematcht door gemeenten. Dit 
maakt het lastig voor gemeenten om een kritische counterpart te zijn voor 
zorgaanbieders, waardoor voor de aanbieders de prikkel klein is om innovaties of 
kostenbesparingen te realiseren. 
Dit overziend rijst de vraag hoe tot een effectieve sturing te komen waarvoor de 
wetgever weliswaar de verantwoordelijkheid bij gemeenten heeft belegd, maar 
die (op onderdelen) een politieke afweging en/of organisatorische aanpak vragen 
op een bovengemeentelijke schaal. De optelsom van lokale belangen en inzet 
maakt immers nog niet dat er sprake is van een regionale afweging of aanpak. 

Multilevel governance en congruentie 
Weliswaar zijn gemeenten voor de taken waarvoor zij een samenwerking aangaan 
verantwoordelijk (en dus aanspreekbaar), maar voor veel taken zijn gemeenten 
ook afhankelijk van samenwerking in de regio. En soms zelfs van samenwerking 
op nog grotere schaal. Dit brengt inherente beperkingen met zich mee ten 
aanzien van de aansturing en democratische legitimatie, ondanks dat hiervoor 
duidelijke mechanismen voor zijn vastgelegd (in onder andere de Wet 
gemeenschappelijke regelingen). U hebt eerder geadviseerd over de 
mogelijkheden om de aansturing en legitimiteit van samenwerking te versterken4  
en ik heb daartoe ook een voorstel tot aanpassing van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen in voorbereiding. Toch blijft de vraag of dit, alles 
bijeen genomen, in alle gevallen de meest effectieve manier is om 
maatschappelijke opgaven op te pakken en of de mogelijkheden van 
democratische sturing zich voldoende verhouden tot het gewicht van de opgaven. 

Het gedachtegoed van het multilevel governance biedt hier wel oplossingen voor. 
Elke opgave kent immers zijn eigen optimale schaal en gemeenten moeten 
'dansen tussen de schalen' om de beste (integrale) oplossingen voor hun 
inwoners georganiseerd te krijgen. Daar staat tegenover dat gemeenten die vaker 
in dezelfde samenstelling met elkaar samenwerken, makkelijker elkaar 'iets 
gunnen' en daardoor tot effectievere of efficiëntere samenwerking komen. Vanuit 
die optiek zou meer congruentie in samenwerkingsverbanden mogelijk kunnen 
bijdragen aan het effectief realiseren van opgaven. 
Dat roept dan de vraag op of en in welke mate congruentie gewenst is (welke 
schaal/buitengrenzen, welke beleidsdomeinen) en in hoeverre dat dan vervolgens 
een (nieuw) bestuurlijk (en/of financieel) arrangement vraagt dat past bij het 
gewicht van de taken die zouden worden gebundeld. 

Tot slot 
De bovenstaande (deel-)vraagstukken zijn de meest concrete aanleiding om tot 
deze adviesaanvraag te komen, maar er zijn wellicht ook nog andere relevante 
invalshoeken te benoemen. Bij deze wil ik u dan ook van harte uitnodigen om die 
in het advies te betrekken, indien u van mening bent dat het kan bijdragen aan 
de discussie over het centrale vraagstuk: Hoe de aanpak van het geheel van 
regionale opgaven het beste binnen ons bestuurlijk bestel te organiseren. Waar 
dat meerwaarde biedt, zou ik mij ook kunnen voorstellen dat u uw advies (deels) 
differentieert naar de verschillende beleidsdomeinen van regionale opgaven. 

4  Raad voor het Openbaar Bestuur: "Wisselwerking", 2015 
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schetsen voor mij en/of andere betrokken stakeholders. Ik denk daarbij aan 
keuzes die gemaakt zouden moeten worden over de verdere ontwikkeling van de 
regio binnen het openbaar bestuur, het al dan niet invoeren van nieuwe vormen 
van samenwerking en bestuur en/of het aanpassen van taakverdeling en 
werkwijzen. Idealiter sluit u hierbij aan op, of kunt u voortbouwen op de 
voornoemde andere trajecten over deze thematiek. 

Gegeven mijn wens om uw advies te bundelen met de opbrengsten van de 
hiervoor genoemde trajecten, wil ik u verzoeken uw advies uiterlijk in het eerste 
kwartaal van 2021 af te ronden. 

Hoogachtend, 

De minis 

( 

drs..K7  

r van Binnenlandse Zeken en Koninkrijksrelaties, 

Trong ren 
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