
Bevindingen Regionale Raadskring, 
15 januari 2020, gemeentehuis Buren 

 
Aanwezig: alle gemeentes behalve Culemborg, 3 griffiers (Tiel, Zaltbommel, Buren), directeur AVRI, circa 10 
bewoners en andere geïnteresseerden.  
 
Er zal een manifest gemaakt worden, waarin de doelen van deze regionale raadskring vastgelegd worden. 
En een aantal vragen: 

 Wat betekent grip op GR-en? 

 Op welke manier krijgen we legitimiteit in de raadskring? 

 Wat wordt de werkwijze en besluitvorming route? 
 
Mededeling: 
De initiatiefgroep is op 22 januari uitgenodigd op het ministerie van BZK om te spreken met de heer 
Bagchus, directeur democratie en bestuur. Ze herkennen overeenkomsten van dit initiatief met de 
ambities van minister Ollongren en het ministerie is ook bezig met een wetswijziging op dit gebied. Ze 
willen graag meekijken hoe dit initiatief uitpakt en wat dat betekent voor de concept wet.  
 
Agendapunt Stand van zaken moties 1, 2 en 4:  
Motie synchroniseren agenda’s: de agenda’ s van de gemeenteraden moeten leidend zijn en niet die van 
de GR-en. Het idee wordt besproken dat de raadsbijeenkomsten over de GR-en beter gezamenlijk gepland 
kunnen worden dan elke keer opnieuw. De griffiers zijn bezig uit te zoeken hoe dat gerealiseerd kan 
worden. 
 
Motie transparantie: deze motie heeft behoorlijk wat teweeg gebracht. De concept besluitenlijsten van de 
AB’s moeten snel beschikbaar gesteld worden. Er is duidelijk weerstand voelbaar bij de diverse B&W’s.  
 
Motie informatievoorziening: voor de colleges moet er een informatieprotocol gemaakt worden vanuit de 
GR-en. Huug Derksen van regio rivierenland is daarvan de trekker.  
 
Agendapunt Top 3 GR-en ter bespreking in 2020: 

1. GGD 
2. AVRI 
3. ODR 

Elke GR zal in een van de volgende vergaderingen centraal staan. Deze zijn op 6 april, 3 juni en 28 
september.  
 
Vragen die aan bod zullen komen zijn o.a.: 

 Hoe komen we als gemeenteraden aan de voorkant van de besluitvorming? 

 Hoe gaan we hierover afstemmen? 

 Wat is het grootste probleem? 

 Hoeveel ruimte is er voor maatwerk? 

 Wat is de core business van de GR en wat doen ze erbij? 

 Wat gaat de omgevingswet voor gevolgen hebben? Hoe wil je hierop sturen? 

 Hoe krijg je vat op de doelen en de begroting? 

 Wat zijn de belangrijkste procedures? 

 Wat wordt de positie van de colleges? 
 

 Er hoeft niet per se overeenstemming te zijn  over alles. 
 



Werkwijze: 
Als er ideeën uit deze bijeenkomsten komen, zal er via de griffierskring een motie naar alle raden gestuurd 
worden. Het manifest gaat dat beschrijven.  
 
De volgende vergadering van 6 april zal in Maasdriel plaatsvinden.  
 
 
 
 


