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Heden, verleden en toekomst
• Regio AV in 2007 opgericht door 6 gemeenten

• Vanwege vermindering aantal gemeenten en provinciale grenswijziging 

is in 2019 samenwerking vernieuwd en is programma ‘Grenzeloos 

Samenwerken’ gestart.

• In 2021 is de regionale agenda geactualiseerd en teruggebracht (!) naar 

10 opgaven.

• Profiel voor de toekomst?

• Positionering in andere regio’s?

• Samenwerkingsvorm?









Succesvol samenwerken



Samenwerking
• Strategie
• Inhoudelijke focus 

• Visie op externe positive en interne relaties

• Samenleving
• Sociaal kapitaal, draagvlak, steun

• Maatschappelijke netwerken

• Structuur
• Minimale besluitvormingskosten

• Cultuur, traditie en organische groei



Samenwerking in 3-S

strategie

structuursamenleving
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Voettekst: aanpassen via Beeld (Office 2003 of 

eerder) of Invoegen (Office 2007 of later), 

vervolgens 'Koptekst en voettekst'
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Strategische visie







Strategie: doelen
• Op welke doelen richt de samenwerking zich?

• Hoe concreet zijn die geformuleerd?

• Hoe sterk voelt iedere gemeente zich hieraan gecommitteerd? 

• Heeft de RMA-agenda voldoende focus?



Strategie: samenhang

• Hoe verhouden de samenwerkings-doelen zich tot elkaar en tot 
andere lokale en regionale doelen?

• Hoe verhoudt de AV-samenwerking zich tot grotere
samenwerkingsverbanden (ZHZ, U16?)

• Ordening en prioritering RMA-agenda?
• Strategische samenwerking: wat doen we met wie en waarom?









Strategie: bijdragen

• Hoe worden de doelen lokaal ingekleurd?

• Welke bijdrage kan en wil elke gemeente leveren aan het realiseren
van de doelen?

• Welke bijdragen kunnen andere partners leveren?

• Uitwerking in programma’s en projecten





Samenleving

• Oriëntaties gemeenten en hun kernen op elkaar én op andere 
regio’s 

• Op welke punten is AV een onderscheiden regio?
• Op welke punten is AV (of delen ervan) meer een onderdeel van 

grotere regio’s? 



Structuur

• Naar een passende samenwerkingsvorm

• Welke samenwerkingsvorm past het best bij de inhoudelijke 
opgaven van AV?

• Welke samenwerkingsvorm is nodig om tot slagvaardige 
besluitvorming te komen? 



Structuur: wat is logisch?
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