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Onderwerp 

Zienswijze meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2020-2023 

 

Beslispunten 

In te stemmen met een positieve zienswijze op het meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2020-

2023 

 

Inleiding 

Conform artikel 27 uit de GR stelt het AB Werkzaak Rivierenland minimaal eens per 4 jaar een 

beleidsplan vast. Het concept meerjarenbeleidsplan 2020-2023 wordt voordat tot vaststelling wordt 

over gegaan eerst voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeente voor het 

indienen van een zienswijze. 

 

Besluitgeschiedenis 

Niet van toepassing 

 

Beoogd effect 

Input geven aan het AB Werkzaak voor de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan Werkzaak 

Rivierenland 2020-2023. 

 

Argumenten 

1. Het meerjarenbeleidsplan geeft helder weer binnen welk kader Werkzaak Rivierenland de 

komende jaren gaat opereren. Het bevat logische keuzes waarin mondiale, landelijke en 

regionale ontwikkelingen voldoende zijn mee genomen. 

2. Het meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen na een brede consultatie van intern en extern 

betrokkenen, inclusief twee sessies met raadsleden (op 11 februari en 7 oktober 2019). 

 

Kanttekeningen 

1. Het meerjarenbeleidsplan is op hoofdlijnen geformuleerd. Concrete activiteiten worden 

jaarlijks in een uitvoeringsprogramma geformuleerd. 

2. De afgelopen periode hebben twee onderzoeken plaats gevonden over de bedrijfsvoering en 

toekomst van Werkzaak. Wij gaan er van uit dat de conclusies uit deze onderzoeken gevolgd 

worden bij het uitwerken van het meerjarenbeleidsplan in concrete jaarplannen. 
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Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Financiën 

Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders die voor Werkzaak 

Rivierenland gelden. 

 

Uitvoering 

Werkzaak Rivierenland gaat binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan verder met haar 

werkzaamheden. 

 

Planning 

Naar verwachting stelt het AB Werkzaak het meerjarenbeleidsplan vast in het eerste kwartaal van 

2020.  

 

Evaluatie 

Wordt betrokken bij het opstellen van een volgend meerjarenbeleidsplan. 

 

Communicatie 
Communicatie over het meerjarenbeleidsplan ligt primair bij Werkzaak. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Mogelijke uittreding 

van deelnemende 

gemeenten 

Financieel, 

organisatorisch 

Klein (Tiel 

heeft onlangs 

te kennen 

gegeven niet 

uit te treden) 

Herbezinning 

op deelname 

aan GR 

Werkzaak 

Herijking 

stemverhoudingen en 

budgetverdeling in 2020. 

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020, 

 

besluit: 

 
In te stemmen met de zienswijze op het meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland 2020-2023. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 3 maart 2020, nummer 2020/028, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


