
Beste griffiers van Rivierenland,

Hierbij een bericht voor alle raadsleden van Rivierenland. Zouden jullie het via mail willen 
delen in jullie eigen raad? Wat ons betreft wordt het ook gedeeld met de raadsleden van West 
Betuwe. Ook voor hen kan deze informatie waardevol zijn.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Hartelijke groeten, 

Nanda van Doremalen, Buren 
Peter Elferink, Tiel  
Frans van Gelder, West Maas en Waal 
Kees van Baar, Maasdriel

Initiatiefgroep Kracht van de Raden

===================================================================
================================

Beste raadsleden van Rivierenland,

Alle input over de AVRI is verzameld en verwerkt in een overzicht. Je vindt het in de bijlage. 
Door een regionaal perspectief krijgen raadsleden zicht op de knelpunten en ideeën van hun 
buurgemeenten. Dat kan de kwaliteit van onze besluiten verbeteren. 

Wat feiten op een rijtje:

- er is input van alle deelnemende raden; Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, 
West Maas en Waal en Zaltbommel
- sommige raden hebben de input gebundeld en raadsbreed aangeleverd, andere per fractie en 
in een aantal raden heeft een gedeelte van de fracties gereageerd
- we hebben dus een goeie opbrengst 
- de input dient als oefening en wordt niet gebruikt voor besluitvorming
- we willen al doende samen een nieuwe werkwijze onderzoeken
- de conceptwerkwijze vanuit de initiatiefgroep dient als startpunt
- Sommige raden hadden kritiek. In Tiel is er bijvoorbeeld veel discussie ontstaan. 
- sommige raden hebben hun complimenten uitgesproken. In Maasdriel heeft zowel de raad 
als het college unaniem de steun uitgesproken.

Digitale ondersteuning

Het is ruwe input. Je leest er je eigen woorden in terug. Het is geknipt en geplakt. We vragen 
dan ook begrip voor eventuele vergissingen. Het is een tussenoplossing. Een belangrijk 



Pagina 2 van 3

bijkomstig doel is om te onderzoeken hoe we als raadsleden beter gebruik kunnen maken van 
digitale middelen om input op te halen, kennis te delen en met elkaar in verbinding te blijven. 
De werkgroep digitale ondersteuning is inmiddels van start en wordt bemand door Wander 
van de Laar en Hans Lammers. Zij zijn bezig met een digitaal formulier. Als er meer mensen 
zijn die kennis en ervaring hebben op dit gebied en mee willen denken, horen we dat heel 
graag. 

Werklast raadsleden

Een ander belangrijk bijkomstig doel is de werklast van raadsleden te verminderen. We 
denken dat het mogelijk is door gebruik van digitale middelen, door het verbeteren van de 
planning, het maken van combinaties tussen bijeenkomsten van gr'en, en door aan de 
voorkant te komen zoals we nu doen, omdat we dan minder achteraf hoeven te repareren. 

Hoe gaan we nu verder?

Doel 1 is behaald. We hebben een regionaal overzicht. 
Doel 2 is te komen tot een relevant debat tussen raden over hoofdpunten. 

We hebben twee vragen aan de AVRI voorgelegd:
1. Wat vinden zij van de uitvraag en wat kunnen zij met deze input?
2. Kunnen zij een hoofdpunt voorbereiden adhv de volgende kaders: context geven, de 
invloed van de raden duidelijk maken, scenario’s bieden en de consequenties per scenario 
aangeven. 

We hebben voor deze proef het hoofdpunt communicatie gekozen. Het is een van de meest 
genoemde punten door de raden. Zie het overzicht. Nogmaals het is een onderzoek naar een 
nieuwe werkwijze. Een goed inhoudelijk debat op 6 april is niet ons eerste doel. De 
hoofdvraag is of het werkbaar is. Zo nee, welke verbeteringen kunnen we aanbrengen?

Vraag aan jullie

1. Met elkaar te bespreken welke knelpunten jullie tot dusver zijn tegengekomen in dit proces. 
Jullie ideeën zijn erg welkom. We hebben veel behoefte aan mensen die meedenken. 
2. Te reflecteren op het regionale overzicht. Is dit een goede uitvraag? Hoe kan de uitvraag 
verbeterd worden? Welke inzichten levert dit overzicht op? 
3. Zodra de AVRI het hoofdpunt heeft voorbereid samen te bespreken of je daarmee als raden 
uit de voeten kunt. Krijgen we zo een goed debat tussen raden? 

We gaan dit bespreken tijdens de bijeenkomst van 6 april. We verwachten dat de AVRI 
volgende week een hoofdpunt heeft voorbereid. Jullie ontvangen dit via mail. 
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Tot slot

Rivierenland krijgt landelijke aandacht. Dit initiatief is gedeeld door de Nederlandse 
Vereniging van Raadsleden. We lopen parallel aan de voorstellen van minister Ollongren en 
aan het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur. Zij bieden de theorie. Wij doen het in de 
praktijk. Dat maakt dit initiatief relevant. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil onze 
initiatief-raadskring bijwonen. 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-regio-rivierenland-grijpen-initiatief-
in-regionale-samenwerking

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

Volgende bijeenkomst
6 April 2020 20-22u Locatie gemeentehuis Maasdriel

Hartelijke groeten, 

Nanda van Doremalen, 06-53589622
Peter Elferink, 06-52498736
Frans van Gelder, 06-44252142
Kees van Baar, 06-23805196

Initiatiefgroep Kracht van de Raden
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