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ONDERWERP
Aanbieding rapport bureau Berenschot naar de verkenning naar de samenwerking tussen
de GGD Zeeland, RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland.

Geachte raad,

Aanleiding
De Algemeen Besturen van de drie gemeenschappelijke regelingen hebben het bureau 
Berenschot gevraagd te verkennen welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn en
wat de publieke waarde (meerwaarde voor de Zeeuwse burger) is voor verschillende 
scenario’s van samenwerking. De verkenning is tussen november 2020 en juni 2021 
uitgevoerd.

Conclusie rapport Berenschot
Bureau Berenschot heeft bij het opstellen van het rapport een analyse van
informatie en documenten van de drie organisaties uitgevoerd. Daarnaast is
op meerdere momenten met diverse mensen gesproken. Zo waren er meerdere 
klankbordgroepbijeenkomsten van raadsleden, gemeentesecretarissen,
ondernemingsraden, ambtelijke adviescommissies en medewerkers, maar ook met de
Statencommissie Ruimte van de provincie Zeeland en andere externe stakeholders.

Van de vijf in de rapportage uitgewerkte scenario’s, is het groeiscenario volgens Berenschot 
het meest kansrijk. Het groeiscenario houdt in dat GGD, RUD en VRZ op onderdelen meer 
gaan samenwerken en verder naar elkaar toe gaan groeien. In de slotconclusie (hoofdstuk 
6) van het rapport wordt bij dit scenario aangegeven dat de investering relatief laag is, de 
kwetsbaarheid van de drie afzonderlijke organisaties minder wordt en de zeggenschap 
verbetert. Bovendien is er volgens Berenschot draagvlak voor dit scenario en is het relatief 
gemakkelijk te realiseren.



Blad 2 behorend bij 1344855 / 

Vervolgstappen
Op basis van het rapport wordt de komende periode een actieprogramma opgesteld om dit 
groeiscenario verder uit te werken.  Na besluitvorming door de drie Algemeen Besturen in 
het vierde kwartaal van 2021 wordt het actieprogramma aangeboden aan de colleges van B
& W, het college van GS en het DB van het Waterschap. Afhankelijk van de inhoud van het 
actieprogramma wordt bezien in hoeverre dit instemming van de colleges en/of zienswijzen 
van de gemeenteraden, provinciale staten of de algemene vergadering van het Waterschap 
behoeft.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




