
Vraag over ingekomen stukken C01 en verder betreffende onderzoek overgang functies naar BWB. 

Bij genoemde stukken zit een rapport als bijlage van Rijnconsult, waarin wordt geadviseerd hoe om te gaan met het 

onderbrengen van verschillende zaken bij BWB. 

Uiteindelijk wordt geadviseerd om financiële ondersteuning en facilitaire zaken onder te brengen bij BWB en juridische zaken bij 

de gemeente te houden. 

In afwijking van dit advies is er voor gekozen alleen facilitaire zaken bij BWB onder te gaan brengen, mits hierover de juiste 

afspraken kunnen worden gemaakt. 

Dorpsbelangen West Betuwe heeft hierover de volgende vragen. 

1 Kan de portefeuillehouder aangeven waarom is gekozen om facilitaire zaken onder te gaan brengen bij BWB? In het rapport 

en de afwegingen vinden wij geen zwaarwegende redenen om een en ander over te hevelen, terwijl de financiën nog niet 

duidelijk zijn. Echter in de informatienota wordt aangegeven dat  uiteindelijk minimaal €133.000,- structureel extra nodig is. Ook 

dit bedrag is nog niet vast en duidelijk. 

2 Kan de portefeuillehouder aangeven, gezien de ervaringen uit het verleden met BWB, waarom nu verwacht wordt dat een en 

ander wel op de juiste manier blijft lopen? Een wisseling van directie (meerdere) is geen enkele garantie dat dit voor de 

toekomst geborgd is. 

3 Kunnen wij uit deze zaak opmaken dat de fusie van de drie voormalige gemeente geen enkele toegevoegde waarde heeft en 

dat schaalvergroting dus eigenlijk geen middel is om organisaties beter te laten functioneren, dit mede in het licht van de vragen 

die deze week door ons gesteld zijn over de AVRI-App? Volgens ons zijn wij de fusie aangegaan om alle zaken vanuit de eigen 

organisatie te kunnen laten functioneren. De zaken waar het nu over gaat werden in de drie voormalige gemeenten ook op een 

voor ieder aanvaardbare manier georganiseerd. Of spelen er andere zaken binnen de organisatie die zorgen dat een en ander 

niet binnenshuis geregeld kan worden, met andere woorden is de organisatie niet in staat om deze zaken zelf op te (blijven) 

pakken? 

4 Is de Portefeuillehouder het met ons eens dat dit een erg dure manier is om de organisatie op orde te krijgen en dat we de 

grip op zaken op deze manier verliezen? Dit alles mede in het licht van de perikelen rondom AVRI en andere 

gemeenschappelijke regelingen. 
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