
Initiatief-raadskring Regio Rivierenland

Terugkoppeling 15 januari 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de initiatief-
raadskring op 15 januari zijn de volgende gr’en 
gekozen op basis van input van Buren, Neder-
Betuwe, West-Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, 
West Maas en Waal en Tiel. Culemborg was 
helaas verhinderd en heeft geen input 
geleverd.  

De top 3  van gr'en: 

1. GGD 
2. Avri 
3. ODR 

Doelen: 

Het doel van dit initiatief is: het herstel van de 
democratische legitimiteit in de regionale 

samenwerking. Dat betekent dat het mogelijk 
moet zijn voor raadsleden om input te leveren, 
dat de besluitvorming navolgbaar is en dat de 
output overeenstemt met de wensen en 
behoeften van de meerderheid van de 
inwoners van deze regio. We gaan werken aan 
dat herstel adhv een aantal vragen:  

1. Hoe kunnen we als raadsleden aan de 
voorkant komen van het proces? Want daar zit 
de werkelijke invloed. 

2. Hoe kunnen we als raadsleden onze 
stemmen bundelen op regionaal niveau? Want 
we hebben alleen invloed als we een 
meerderheid kunnen creëren. 

3. Hoe kunnen we als raadsleden inhoudelijke 
input leveren? Want alleen zo kunnen we de 
behoefte van onze achterban bij een gr op 
tafel leggen.  
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We kiezen ervoor om adhv de drie gr’en in de 
praktijk samen te gaan ontdekken wat een 
raadskring wel en niet moet zijn. Dat wat we 
leren in de praktijk kunnen onze 
uitgangspunten zijn voor het manifest (wensen 
en doelen voor een raadskring). We gaan het 
samen vormgeven.  

In november zullen we ieder raadslid laten 
uitspreken of zij de raadskring als nuttig 
hebben ervaren of niet. Aan de initiatief-
raadskring dus de schone taak om iets moois 
te bieden aan onze raadsleden. We vragen het 
vertrouwen van de raden om als initiatief-
raadskring adhv de volgende 
conceptwerkwijze te kunnen onderzoeken 
hoe we verbeteringen aan kunnen brengen in 
het besluitvormingsproces. Gaandeweg 
schaven wij bij. De werkwijze is een eerste 
voorzet om richting te geven.  

Werkwijze 

Beknopt:  

We laten de reguliere besluitvorming met rust. 
We gaan met de initiatief-raadskring kijken 
naar de toekomst en kijken of we richting 
kunnen geven. De initiatief-raadskring gaat op 
zoek naar overeenstemming. Zaken waar 8 
raden het over eens zijn, worden verwerkt in 
een motie die wordt voorgelegd aan de raden. 
Ieder raadslid behoudt zijn of haar stem.  

Planning 2020  
Bijeenkomst 1  15 januari Buren 

Bijeenkomst 2    6 april, AVRI Maasdriel 

Bijeenkomst 3    3 juni, ODR, locatie volgt 

Bijeenkomst 4  28 september, GGD, locatie volgt 

Bijeenkomst 5  19 november 2020, locatie volgt
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Werkwijze uitgebreid 

Op 6 April, 3 juni en 28 september bespreken wij een gr in de initiatief-raadskring. Om te komen tot 
een goed debat tussen 8 raden moeten we allemaal op dezelfde pagina starten en met een 
raadsbreed gedragen standpunt aan tafel zitten. Dat vraagt dus een uitgebreide voorbereiding. Het 
doel is om eruit te filteren waar alle 8 raden het over eens zijn. De raadskring gaat dus op zoek naar 
overeenstemming.  

Als er punten zijn waar 8 raden het over eens zijn, kunnen we dat neerleggen bij de griffierskring 
die ons ondersteunt bij het opstellen van een motie. Deze motie kan vervolgens ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan de raden. Zodoende behoudt ieder raadslid zijn of haar stem. De initiatief-
raadskring krijgt in die zin geen mandaat. Zij neemt geen besluiten. Zij gaat op zoek naar 
overeenstemming.  

Op het moment dat 8 raden hetzelfde besluit nemen, gaat er richting ontstaan. Het vormt als het 
ware een kader voor het bestuur (college) voor de uitvoering. Alle overige punten waar geen 
overeenstemming gevonden is, hebben veel waardevolle input opgeleverd voor de betreffende gr. 
Het geeft zicht op de verschillende wensen, behoeften, bezwaren, problemen, ideeën etc. Deze 
input zou wellicht zelfs vertaald kunnen gaan worden naar maatwerk, die wordt meegenomen in 
voorstellen die nog moeten komen.  
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Werkwijze puntsgewijs 
Hoe komen we tot overeenstemming? Dat vraagt een goede voorbereiding: 

1. We halen bij 8 raden input op: wat zijn de grootste knelpunten bij de betreffende gr? Wat zijn 
jullie wensen mbt deze gr? Waar zijn jullie heel blij mee?  

2. de input van 8 raden leggen we neer bij de gr die het vervolgens vertaalt naar maximaal 5 
hoofdpunten.  

3. per hoofdpunt geven zij aan: de context, wat de invloed is van de raden, wat de keuze 
mogelijkheden zijn, en wat de consequenties zijn van iedere keuze.  

4. Deze 5 punten worden in iedere raad besproken, zodanig dat er raadsstandpunt per hoofdpunt 
geformuleerd kan worden.  

5. tijdens de bijeenkomst van de initiatief-raadskring worden de raadsstandpunten naast elkaar 
gelegd 

6. per hoofdpunt gaan we onderzoeken of we tot overeenstemming kunnen komen 
7. komen wij tot overeenstemming dan vieren wij een feestje 
8. de griffierskring ondersteunt ons met het maken van een motie van de punten met 

overeenstemming 
9. deze motie wordt in iedere raad ter besluitvorming voorgelegd. 
10. komen wij op geen van de punten tot unanieme overeenstemming dan hebben wij de 

betreffende gr veel input gegeven voor de uitvoering en voorstellen in de toekomst 
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In gesprek met de gr-directeuren 

Wij hebben de gr-directeuren een terugkoppeling gegeven van de eerste raadskringbijeenkomst. 
Er is een beter begrip ontstaan door te vertellen over de achterliggende gedachte. Het is uiteraard 
geen aanklacht richting de gr-directeuren, maar het is een initiatief tot het versterken van de 
democratische legitimiteit. Ook voor de gr-directeuren lopen veel zaken niet soepel. Ook zij zien in 
dat een efficiëntieslag hen veel gaat brengen. Zij zijn ook op zoek naar een goede manier om over 
te brengen wat zij doen. Ze organiseren wel bijeenkomsten, maar er komen maar weinig 
raadsleden. Ze zijn op zoek naar een betere manier. Als raadsleden hebben wij verteld over de 
hoge werklast van raadsleden en dat een goede planning en het maken van combinaties tussen 
gr’en onderling al veel kan opleveren. Ook bij de gr-directeuren zie je dat men begint mee te 
denken. De GGD directeur was niet aanwezig bij het overleg. Samen met Huug Derksen gaan we 
contact met haar opnemen en haar meenemen in ons initiatief. 

Het grootste knelpunt is de planning en dat er gewerkt moet worden via de griffierskring. Ook wij 
als initiatiefnemers hebben ervaren hoe moeilijk dat is. Het heeft bijvoorbeeld 2,5 maand geduurd 
voordat wij de 5 data hadden voor de initiatief-raadskring. Dat komt omdat de griffiers ieder 
afzonderlijk worden aangestuurd door hun eigen raad. Als initiatiefnemers kunnen we dus niet 
rechtstreeks iets in gang zetten, we kunnen dat alleen doen via de raden. Als er iemand ideeën 
heeft hoe we daar iets aan kunnen doen, horen we dat graag. In ons gesprek op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken opperden wij het idee van een regiogriffier. Dit idee wordt meegenomen door 
dhr Bagchus van Binnenlandse Zaken.  
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Op bezoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 

Dit initiatief heeft de volle aandacht gekregen van dhr Bagchus , directeur democratie en bestuur, 
en dhr Vos, verantwoordelijk voor het opstellen van de voorstellen van Ollongren. We hebben ruim 
anderhalf uur gesproken. Het ministerie is geïnteresseerd omdat input vanuit de praktijk voor hen 
heel waardevol is. Zeker nu de voorstellen sterk overeenkomen met ons initiatief en ze voorliggen 
bij de Raad van State. Over ongeveer 3 maanden zullen ze besproken worden in de Tweede Kamer. 
Een eventuele wetswijziging loopt dus parallel met onze initiatief-raadskring. Het is dus heel goed 
mogelijk dat zaken waar wij tegenaan lopen worden meegenomen in de besluitvorming. De 
voorstellen die nu voorliggen zijn pleisters op den wonde zoals ze dat zelf omschrijven. In het 
volgende kabinet willen ze een fundamentele discussie starten over deze wet om te komen tot 
visie. Ook daaraan kan Rivierenland dus bijdragen.  

We hebben de volgende afspraken gemaakt: 

- dit initiatief wordt meegenomen door het ministerie in ‘good practices’ en gedeeld met 
anderen 
- dhr Bagchus en dhr Vos zullen op werkbezoek komen in Rivierenland en de raadskring 
bijwonen
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Tot slot,  

- wie wil meedenken over de digitale ondersteuning van dit initiatief? We gaan op zoek naar 4 
tot 8 personen die affiniteit hebben met het onderwerp of een achtergrond hebben in de ICT/ 
communicatie. Een kleine groep werkt wellicht beter, maar we willen iedere raad de gelegenheid 
geven om een afvaardiging te sturen. Je kunt het mailen of appen. Graag jullie reactie voor 15 
februari. 

- als er moties of amendementen zijn over een gr of regionale opdracht (RES bijvoorbeeld) dan 
kunnen die voortaan gedeeld worden via de initiatief-raadskring. Bij de volgende bijeenkomst is 
er gelegenheid om ze aan te kondigen. De documenten zullen dan worden gedeeld.  

Communicatie 

https://www.facebook.com/raadskringregiorivierenland/ 

Initiatief-Raadskring terug te zien via:  
www.buren.nl (agenda en vergaderstukken 15 januari 2020) 

Initiatiefgroep Kracht van de Raden  
Nanda van Doremalen 06-53589622 
Peter Elferink 06-52498736 
Frans van Gelder 06-44252142

https://www.facebook.com/raadskringregiorivierenland/
http://www.buren.nl
https://www.facebook.com/raadskringregiorivierenland/
http://www.buren.nl
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Adressenlijst 

Buren 
Nanda van Doremalen gemeente Buren 
nanda.vandoremalen@buren.vvd.nl 
Monique Bettink-Pierik gemeente Buren 
monique.bettink-pierik@outlook.com 

Culemborg 
Thijs Heemskerk gemeente Culemborg 
thijs.heemskerk@raadslid.culemborg.nl 
Marco van Zandwijk gemeente Culemborg 
marco.van.zandwijk@raadslid.culemborg.nl 

Maasdriel 
Freek Boeren Gemeente Maasdriel 
F.Boeren@maasdriel.nl 
Kees van Baar Gemeente Maasdriel 
K.vanBaar@maasdriel.nl 

Neder-Betuwe 
Martin Hommersom gemeente Neder-Betuwe 
mhommersom@nederbetuwe.nl 
Rudine Berends-Jansen Gemeente Neder-Betuwe 
dberends@nederbetuwe.nl 

Tiel 
Unal Sözen, gemeente Tiel usozen@tiel.nl 
Erik Henning, gemeente Tiel FAGHenning@tiel.nl 

West Betuwe 
Hans Daudeij gemeente West Betuwe 
hans.daudeij@gemeenteraad.westbetuwe.nl 
Andrea Zierleyn Gemeente West Betuwe 
andrea.zierleyn@gemeenteraad.westbetuwe.nl 

West Maas en Waal 
Frans van Gelder, gemeente West Maas en Waal 
FvGelder@westmaasenwaal.nl 
Ronald Orlemans Gemeente West Maas en Waal 
ROrlemans@westmaasenwaal.nl 

Zaltbommel 
Bart Schreuders gemeente Zaltbommel 
bartschreuders@raadzaltbommel.nl  
Hein de Kort, gemeente Zaltbommel 
heindekort@raadzaltbommel.nl 
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