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Geachte presidia en agendacommissies,

De brief van het presidium van Neder-Betuwe (kenmerk Z/19/066035/UIT/19/123308, dd. 28 oktober 
2019) en de brief van het presidium van Heumen (kernmerk 19727, dd. 31 oktober 2019) hebben wij 
in goede orde ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid heeft door het lezen van de brieven begrepen dat het 
grootste probleem dat de griffies ervaren is dat er over de planning - van zowel aanleverdatum van 
zienswijze als de raadsinformatieavonden over de begrotingswijziging - geen contact is geweest met 
de griffiers van de deelnemende gemeenten. Daardoor komt het verzoek van het DB om zienswijze 
aan te leveren en aanwezig te zijn op de informatieavonden bij de griffiers over als "een fait accompli 
of tenminste als een planningstechnische verrassing".

Daarnaast zijn in de afgelopen voorjaars- en zomerperiode bij een groot aantal gemeenten in de regio 
Rivierenland een viertal moties opgesteld en aangenomen. In essentie hebben de moties als doel om 
te komen tot meer grip en toezicht van de raad op gemeenschappelijke regelingen door tijdige 
informatievoorziening, procedurele afstemming van inhoudelijke belangrijke vergaderstukken en het 
digitaal toegankelijk maken van AB-vergaderingen. Wij hebben deze moties met belangstelling 
bestudeerd.

In deze brief reageren wij graag op deze twee zaken.

Proces begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis
Het Dagelijks Bestuur (DB) vindt het uitermate vervelend dat de griffies het verzoek van het DB als 
een fait accompli ervaren; dat is absoluut niet de bedoeling. De bedoeling is juist om in samenwerking 
met de gemeenten/de griffiers zorg te dragen dat de raden van de deelnemende gemeenten worden 
betrokken bij beleidsmatige- en begrotingsvragen van GGD Gelderland-Zuid en goed in positie zijn 
(d.w.z. tijdig de beschikking hebben over de relevante stukken/informatie), zodat ze hun kader
stellende en controlerende rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Om verbetering te bewerkstelligen ontvangt u bijgaand het vergaderschema 2020 van Dagelijks en 
Algemeen Bestuur (AB) evenals de P&C-cyclus/jaarkalender 2020. Hieruit is duidelijk op te maken 
welke onderwerpen wanneer besproken worden in DB en/of AB van de GGD en wanneer relevante
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beleidsstukken, waaronder de begroting, jaarrekening etc. worden toegestuurd naar de raden, 
bijvoorbeeld voor zienswijze. Tenslotte is in het schema ook af te lezen
wanneer wij een reactie verwachten van de raden. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

In de toekomst zal bij relevante data (bv. aanleverdata zienswijzen en informatieavonden voor 
raadsleden) vooraf overleg/afstemming plaatsvinden door de GGD met de coördinerende griffiers van 
Rivierenland en Rijk van Nijmegen, om zodoende tot zo goed mogelijke data te komen; rekening 
houdend met de genoemde data/deadlines in Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en in de GR 
GGD Gelderland-Zuid en in de wetenschap dat het met 14 deelnemende gemeenten lastig is om 
algehele overeenstemming te bereiken. Met andere woorden: we spannen ons in om een zo optimaal 
mogelijke afstemming te creëren. Binnenkort hebben wij over deze afstemming ook een afspraak met 
een vertegenwoordiging van de griffies.

Moties Rivierenland
In de afgelopen voorjaars- en zomerperiode zijn in verschillende Rivierenlandse gemeenten de 
volgende moties opgesteld en aangenomen door de raden. Het betreffen de moties:
1. Grip op samenwerkingsverbanden - synchroniseren agenda 's
2. Transparantie Gemeenschappelijke regelingen
3. Grip op samenwerkingsverbanden - initiatief raadskring Regio Rivierenland
4. Grip op samenwerkingsverbanden - informatievoorziening vanuit college.

Hieronder reageren wij op de moties:

Ad. motie 1:
Om de vergaderschema's zoveel mogelijk af te stemmen, ontvangt u bijgaand het vergaderschema 
2020 van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GGD evenals het schema P&C-cyclus/jaarkalender 
2020.

Ad. motie 2:
Het Dagelijks Bestuur is geen voorstander van digitaal toegankelijk maken van de vergaderingen van 
het Algemeen Bestuur, omdat het te kostbaar is; dit zou een extra financiële bijdrage van gemeenten 
vragen (indicatie € 50.000). De gemeenschappelijke regelingen hebben nu geen technische 
voorzieningen voor de uitvoering van die motie. AB-vergaderingen zijn openbare vergaderingen; 
raadsleden zijn welkom op de publieke tribune. Het DB stelt voor om het AB-verslag (in concept) 
binnen 3 weken na vergadering te zenden aan de AB-leden. Zij kunnen dit verslag zelf, indien 
gewenst, zenden aan de raden.

Ad. motie 3:
Deze motie richt zich tot de gemeenteraden om een raadskring in de regio Rivierenland te formeren. 
Het DB neemt hier kennis van.

Ad. motie 4:
Deze motie richt zich tot de colleges van B&W om een informatieprotocol te ontwerpen. Het DB neemt 
hier kennis van.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zetten onze samenwerking 
graag op een goede constructieve wijze voort!


