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Culemborg, 1 december 2020 

  

 

Betreft: Voorgenomen besluit gemeente West Betuwe  

 

 

Geacht college, geachte gemeenteraad,  

 

In 2013 zijn de gemeenten Tiel, Culemborg en de voormalige gemeente Geldermalsen een 

samenwerking aangegaan op het gebied van bedrijfsvoering. Daar is in 2016 de gemeenschappelijke 

regeling BWB voor opgericht. Bij de oprichting van BWB zijn daar taken op het gebied van ICT, 

Financiën, HRM en informatiebeheer in onder gebracht. In de loop van 2016 hebben de gemeenten 

Tiel en Culemborg daar ook de taken facilitaire zaken en juridische zaken aan toegevoegd.  

Per 1 januari 2019 is de gemeente West Betuwe ontstaan uit de voormalige gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Bij de totstandkoming van deze nieuwe gemeente is 

afgesproken dat na een grondige evaluatie een besluit door de gemeente West Betuwe genomen zou 

worden hoe om te gaan met de taken facilitaire zaken en juridische zaken. In dezelfde evaluatie zou 

ook meegenomen worden hoe met de taken financieel beleid en advies zou worden omgegaan die 

de voormalige gemeente Geldermalsen ook bij BWB had ondergebracht.  

Deze evaluatie door de gemeente West Betuwe is inmiddels afgerond. Bijgaand ontvangt u in 

afschrift de raadsinformatiebrief en het achterliggende externe onderzoek over dit onderwerp, die 

het college van B&W van de gemeente West Betuwe aan haar gemeenteraad heeft gestuurd. Het 

bestuur van BWB vindt het belangrijk om zowel de colleges als de gemeenteraden hiervan op de 

hoogte te stellen.  

In de raadsinformatiebrief maakt het college melding van haar voorgenomen besluit om van de drie 

bedrijfsvoeringstaken die tot op heden nog niet aan BWB waren overgedragen er alsnog één wel 

(facilitaire zaken) en twee niet (juridische zaken en financieel beleid en advies) in te brengen in de 

samenwerking. Dit voorgenomen besluit betreft een collegebevoegdheid aangezien BWB een 

zogeheten collegeregeling is. De ondernemingsraad van West Betuwe moet nog adviseren over dit 

voorgenomen besluit, daarna volgt een definitief besluit naar verwachting eind januari 2021.  

 



 

Het (voorgenomen) besluit zal kosten en opbrengsten genereren. Die financiële effecten moeten nog 

nader bepaald worden, zoals het rapport van Rijnconsult ook aangeeft. Ook in het licht van de 

financiële spelregels die in de GR zijn afgesproken. 

Wij vinden het uiteraard jammer dat het college van West Betuwe dit voorgenomen besluit heeft 

genomen. Wij hadden graag met voortvarendheid de samenwerking tussen de drie gemeenten 

verder ontwikkeld. Tegelijkertijd is het ook aan de individuele gemeenten om te bepalen hoe en op 

welke terreinen zij willen samenwerken. Het bestuur van de BWB gaat naar aanleiding van dit 

voorgenomen besluit op korte termijn om tafel met het college van West Betuwe om hier samen 

over door te praten. Vervolgens zal het bestuur van de BWB een standpunt innemen, want ook aan 

de zijde van BWB zal besluitvorming nodig zijn. In goed overleg zal vervolgens de implementatie ter 

hand genomen worden.  

Wij informeren u uiteraard nader zodra er meer informatie over dit alles bekend is. Voor dit moment 

hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur, 

 

G. van Grootheest   A. van Vliet 

      

Voorzitter    Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 


