
Hierbij het, met de portefeuillehouder afgestemde, antwoord op raadsvraag 2015 – 89. 
  
  

1.            Kunt u ons een concrete werkbeschrijving, functieprofiel of dergelijke doen toekomen waarin 

de taken en bevoegdheden van de gebiedsregisseurs precies staan beschreven? 
  
De vacaturetekst met functieomschrijving voor de gebiedsregisseurs treft u bijgesloten aan. Deze 
functiebeschrijving is nog niet definitief. Het functieboek wordt, in relatie tot het O&F-plan 
geactualiseerd en moet nog aan OR worden voorgelegd. 
  

2.            Verandert er door de komst van de gebiedsregisseurs iets in de samenstelling, werkintensiteit 

of werkwijze van Bureau Dorpsraden, en zo ja wat verandert er dan? 
  
Naar onze verwachting zullen de werkzaamheden van Bureau Dorpsraden na reorganisatie opgaan 
in de nieuwe gemeentelijke organisatiestructuur en niet meer als zodanig terugkeren. De 

gebiedsregisseurs vormen naar onze mening de “spin in het web”  als het gaat om samenwerking 

en afstemming tussen burgerinitiatieven, verenigingen en instellingen. 
  

3.            Waarom is er niet gekozen voor 4 gebiedsregisseurs voor de 4 clusters: d.w.z. 1 regisseur per 

cluster zoals benoemd in de concept Koersnotitie accommodaties? Of is het een mogelijkheid dat er 

in de toekomst nog meer gebiedsregisseurs komen? 
  
Het lag en ligt nog steeds in de bedoeling om uiteindelijk in Leudal te werken met 4 
gebiedsregisseurs. Wij hebben nu vooralsnog gekozen voor de inzet van 2 gebiedsregisseurs 
vanwege de invoering van de 3 D’s per 01-01-2015, waarbij een stevig appel wordt gedaan op 
samenwerking, zelfsturing en zelfredzaamheid. Wij verwachten van de inzet van voorlopig 2 
gebiedsregisseurs dat zij vooral op het sociaal domein hierin een ondersteunende en coördinerende 

rol hebben. Daarnaast willen we met de huidige gebiedsregisseurs ervaring opdoen in deze voor 
onze gemeente nieuwe functie en werkzaamheden. In de beoogde reorganisatie van de 

gemeentelijke organisatie willen we deze ervaring meenemen. 
  
Tot slot: de fractie D66 merkt dat er bij besturen van dorpsraden, gemeenschapshuizen, 
verenigingen en dergelijken nog weinig bekendheid is met de 4 zojuist genoemde  clusters: 

destijds aangeduid als de Maasdorpen, de Centrumdorpen, Hart van Leudal en Leudal-West. 
4.         Zijn deze 4 clusters nog steeds uitgangspunt voor het nieuwe accommodatiebeleid of zijn 
er ten opzichte van de concept Koersnotitie inmiddels wijzigingen te melden, en zo ja welke? 
  
De 4 door u genoemde en in de Koersnotie opgenomen clusters zijn nog steeds ons uitgangspunt, 
waarbij we overigens onze ogen niet zullen sluiten voor lokaal maatwerk en gemeentegrens 
overstijgende samenwerking. 
  

4.            Deelt het College de opvatting dat de 4 clusters nog te weinig bekend zijn, en zo ja gaat het 

College acties ondernemen om de bekendheid ermee te vergroten? 
  
De 4 clusters zijn inderdaad nog te weinig bekend. Op dit moment is de ontwikkeling van een 
integraal accommodatie- en subsidiebeleid in voorbereiding. De clusterbenadering vormt hier 
onderdeel van. In juni a.s. zal ons college de gemeenteraad een voorstel overleggen voor verdere 
uitwerking en hoe we tot die tijd omgaan met accommodatie- en subsidiebeleid. 
 


