
Uitnodiging - Lessen voor de toekomst? 

Regionale bijeenkomst over gemeenschappelijke regelingen en samenwerking gemeenteraden 

Regio Rivierenland. 

 

Geachte raadsleden, commissieleden, burgerraadsleden en schaduwraadsleden*, 

 

De griffiers van de raden van de regio Rivierenland nodigen u uit voor een regionale bijeenkomst op 

maandag 10 januari. Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats van 19.30-22.15 uur onder leiding van 

dagvoorzitter Hendrik-Jan Talsma. 

 

Tijdens deze avond bespreken we de vier lessen die zijn geformuleerd in het raadsonderzoek Avri 

‘Storten en tekorten’. Naar aanleiding van een door verschillende raden aangenomen motie, 

organiseren we deze regionale bijeenkomst. Tijdens de avond is aandacht voor de 

gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en gaan we met u op zoek naar ideeën voor de 

toekomst om de lessen concreet vorm te geven. 

 

De vier lessen waar we tijdens de avond over in gesprek gaan, zijn: 

Les 1: Grip op technische onderwerpen met politieke componenten 

Les 2: Eigenaarsrol college (in AB/DB) en ambtelijke organisatie 

Les 3: Positionering gemeenteraad 

Les 4: Ontsluiting informatie 

Voor meer toelichting over deze lessen verwijzen wij u graag naar bijlage 1. 

 

We openen de avond gezamenlijk, waarbij de vier geformuleerde lessen benoemd en toegelicht 

worden. Daarna wordt de groep opgesplitst, waarbij per deelsessie aandacht is voor twee lessen. 

Tijdens de deelsessies maken we gebruik van Miro om te brainstormen (voor uitleg, zie bijlage 2). 

U heeft bij de deelsessies de kans om naar aanleiding van alle vier de lessen ideeën voor de toekomst 

te delen en toe te lichten. Na de deelsessies sluiten we de avond plenair af en besteden we aandacht 

aan de vervolgstappen (zie ook bijlage 3). 

 

PROGRAMMA 

Plenaire opening 19.30-19.40 uur 

Deelsessie 1 – les 2 en 3 19.40-20.30 uur 

Pauze 20.30-20.40 uur 

Deelsessie 2 – les 1 en 4 20.40-21.30 uur 

Plenaire afsluiting met vooruitblik 21.30-22.15 uur 

 

We hopen u in groten getale te ontvangen en ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk vrijdag 7 

januari voor 12.00 uur via lisanne@necker.nl. Maandag 10 januari ontvangt u na aanmelding de link. 

 

*Nb. Deze bijeenkomst is speciaal voor de raden. Andere geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst via 

de livestream volgen via https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/.  

 

Bijlages: 

1) Raadsonderzoek ‘Storten en tekorten’ 

2) Instructie werken met het programma Miro 

3) Procesvoorstel 
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