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Onderwerp
Stand van zaken moties grip op samenwerkingsverbanden.
Kennisnemen van
Stand van zaken moties grip op samenwerkingsverbanden en het vervolg.
Inleiding
Op de raadsagenda van 13 juni 2019 waren 4 moties over samenwerkingsverbanden geagendeerd
door VVD (motie 1 en 4) en D66 (motie 2 en 4). Moties 1, 2 en 4 zijn door uw gemeenteraad
aangenomen. In de oordeelsvormende vergadering van 10 september heeft uw gemeenteraad
gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot deze moties.
De moties in het kort:
Motie 1: Grip op samenwerkingsverbanden – synchroniseren agenda’s
Roepen de griffiers op om:
te stimuleren en te adviseren dat de vergaderschema’s van de gemeenteraden voor dit onderwerp
zoveel als mogelijk worden afgestemd.
Motie 2: Transparantie gemeenschappelijke regelingen
Roept het college op om samen met andere colleges van burgemeester en wethouders:
• de vertegenwoordiger in de besturen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen te
laten pleiten voor het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van het algemeen
bestuur zodat deze vergaderingen voor raadsleden maar ook voor inwoners navolgbaar zijn;
• de vertegenwoordigers in de besturen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen te
laten pleiten voor een actieve, tijdige terugkoppeling van de besluiten van de besturen.
Motie 3: Grip op samenwerkingsverbanden – initiatief raadskring Regio Rivierenland
Roepen de gemeenteraden op om:
• een raadskring Regio Rivierenland te initiëren, waarbinnen afstemming plaats kan vinden over
inhoudelijke onderwerpen op het gebied van gemeenschappelijke regelingen;
• de geleding raadsleden van de regionale agendacommissie van de GR Regio Rivierenland
(RAC) voorlopig als afvaardiging vanuit de gemeenteraden te laten fungeren als
kwartiermakers met de volgende opdracht:
-

het opstellen van de eerste wensen en doelen (gemeenschappelijk manifest –
stip op de horizon);
de organisatie van een definitieve raadskring voor te bereiden.
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Motie 4: Grip op samenwerkingsverbanden – informatievoorziening vanuit college
Roept het college op om samen met de andere colleges van burgemeester en wethouders:
te stimuleren dat voor de informatievoorziening en het aanleveren van stukken binnen de regio
duidelijke procesafspraken worden gemaakt en nageleefd. Hiertoe wordt een informatieprotocol
GR’en opgesteld.
Kernboodschap
Naar aanleiding van de behandeling van deze moties zijn diverse ambtelijke werkgroepen aan de slag
gegaan om invulling te geven aan de acties vanuit de moties.
Een vertegenwoordiging van de griffierskring heeft inmiddels individuele interviews gevoerd met de
directeuren van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.
De informatie uit deze interviews gaat verder dan alleen motie 1. Alle onderwerpen vanuit de moties
zijn besproken en er worden vanuit de directeuren handreikingen en suggesties gedaan die verder in
de ambtelijke werkgroepen moeten worden uitgewerkt. Er moet namelijk wel brede overeenstemming
zijn met de afspraken die tussen alle betrokken partijen worden gemaakt.
Een korte analyse geeft de volgende oplossingen aan voor de moties:
Motie 1: Grip op samenwerkingsverbanden – synchroniseren agenda’s (griffie)
Er is geen ruimte om de termijn van 8 weken te verlengen, wel kunnen gemeenten eerder in het proces
worden betrokken. Het synchroniseren van de agenda’s zou leiden tot een gelijke week (3 e week juni)
waarin alle raden de besluitvorming laten plaatsvinden van de stukken. Wel is afstemming nodig over
tussentijdse beleidswijzigingen.
Motie 2: Transparantie gemeenschappelijke regelingen (college)
Het digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen wordt door de directeuren niet direct omarmd,
dit vanwege de informele sfeer die er normaliter is. Gelet op de aangenomen motie zou dit geen
beperking moeten zijn, de vergaderingen alsnog digitaal toegankelijk te maken.
Het snel bekend maken (één week) van de besluitenlijst wordt onderschreven door de directeuren en
is daarmee een punt dat snel kan worden opgepakt.
De acties van motie 2 zijn (direct) uitvoerbaar, waarbij er een duidelijk standpunt moet worden
ingenomen over de digitale toegankelijkheid. Gelet op de openbare vergaderingen in de gemeenteraad
zou een AB-vergadering wat ons college betreft ook digitaal toegankelijk moeten zijn.
Motie 3: Grip op samenwerkingsverbanden – initiatief raadskring Regio Rivierenland
Logischerwijs is er niet veel gezegd over het initiatief van een raadskring. Wel wordt de suggestie
gedaan voor eventuele raadsambassadeurs. Er wordt vooral de nadruk gelegd over de afstemming en
informatievoorziening tussen raad en colleges en de raden onderling. In West Betuwe zijn met de
toezichtsarrangementen duidelijke afspraken gemaakt tussen de informatievoorziening tussen
college en gemeenteraad.
Motie 4: Grip op samenwerkingsverbanden – informatievoorziening vanuit college
Zoals aangegeven ligt voor West Betuwe de informatievoorziening vanuit het college naar de raad vast
in de toezichtsarrangementen. Om echter alle gemeenten van de gelijke informatie te voorzien is een
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regionaal eenduidig informatieprotocol wenselijk. Regio Rivierenland heeft aangegeven hier in te willen
faciliteren.
Ook het gezamenlijk opstellen van begrotingsrichtlijnen is een belangrijk onderdeel. Er komen op dit
moment nog verschillen in de gemeenschappelijke regelingen voor. Dit geeft voor alle partijen aan de
voorkant meer duidelijkheid.
De acties van motie 4 vragen meer tijd. Het opzetten van het informatieprotocol moet in afstemming
met alle betrokken partijen plaatsvinden. Bij een gelijke informatievoorziening zou ook een gelijk
toezichtarrangement moeten zijn. Een gelijke systematiek zou bijdragen aan een optimale wijze van
informatievoorziening richting de gemeenten.
Ontwikkeling toekomstige wetgeving
Zoals in de terugkoppeling is te lezen zal de Wet gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd om
de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Dit kan bijdragen aan de
grip op verbonden partijen.
Communicatie en vervolg
Verdere afspraken en uitwerking zal via de werkgroepen plaatsvinden in samenwerking met de
verbonden partijen met terugkoppeling aan uw gemeenteraad. Daarnaast zal uw gemeenteraad
binnenkort met een kwartaalrapportage vanuit de bestaande toezichtsarrangementen worden
geïnformeerd over de stand van zaken van de afzonderlijke verbonden partijen.
Bijlage(n)
 Grip op samenwerking – Reactie op motie 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

