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Strategische consultatie nee

Voorstel
Het algemeen bestuur neemt kennis van de voorgenomen planning van de strategische consultatie.

Samenvatting
Sinds medio 2019 heeft het algemeen bestuur de wens om de deelnemende organisaties te consulteren met betrekking tot de 
toekomstvisie op de samenwerking in GBLT. De aanleiding daartoe was het besluit om (nog) niet in te stemmen met een 
aanvraag van een inliggende gemeente om toe te treden tot GBLT.
In uw vergadering van november 2018 heeft u de contouren gesteld voor de consultatie. In verband met de juridische 
beperkingen (aanbesteding belastingsoftware) vergde het enige tijd om een procesbegeleider te selecteren. De keus is gevallen 
op Seinstra & Van der Laar, in de kring van waterschappen bekend door o.a. de begeleiding van Het Waterschapshuis. Het 
dagelijks bestuur heeft ingestemd met de keus.

De procesgeleider heeft een aanpak voorgesteld. Die gaat hierbij. Aanbevelingen uit de kring van het algemeen bestuur zijn van 
harte welkom. De aanpak wordt op 18 maart ambtelijk besproken met regiefunctionarissen van de deelnemers. 

Voorbesproken
In het dagelijks bestuur is de keus van de procesbegeleider besproken.

Behandelen in vergadering d.d. 27 maart 2019

Toelichting
Tijdens de vergadering zal de gang van zaken worden toegelicht.

Personele consequenties
Geen.

Financiële consequenties
De kosten van de begeleiding worden geraamd op € 35.000. 

Juridische consequenties
Geen. Indien uiteindelijk wordt voorgesteld de GR te wijzigen, dan zullen de juridische consequenties apart in beeld worden 
gebracht.
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I&A consequenties 
Geen. 

Communicatie consequenties 
De toekomstvisie op de samenwerking wordt breder gecommuniceerd, nadat deze is vastgesteld in de tweede helft van het jaar. 
Tot dan beperkt de communicatie zich tot de betrokkenen binnen het plan van aanpak. De secretaris directeuren zijn op de 
hoogte van het traject en worden benaderd voor een geschikte datum.

Publicatie
Niet van toepassing. 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s
Deze worden nog niet gezien.

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s 
Geen.

Resultaten en evaluatie
Een evaluatie maakt onderdeel uit van de eindrapportage door de procesbegeleider, waarschijnlijk in oktober 2019.

Bijlagen
Excerpt van de aanpak.


