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Geachte raadsleden,
Het bestuur van Werkzaak Rivierenland heeft kennis genomen van de moties “Grip op de GR-en” en
de terugkoppeling van de griffiers na de interviews die in augustus 2019 zijn gehouden met de
directeuren van de GR-en.
Graag laten wij u weten wat Werkzaak doet om de raadsleden te informeren en te betrekken bij het
reilen en zeilen van Werkzaak.
1. Informatievoorziening
- Directeur Elfriede Boer en/of de beide managers presenteerden de afgelopen jaren op
verzoek van de raden de Jaarstukken en Begrotingen van Werkzaak in commissie- of
raadsvergaderingen. Werkzaak blijft uiteraard bereid om dat ook in de toekomst op verzoek
van uw raad te blijven doen.
- Daarnaast zoekt Werkzaak de verbinding met de raadsleden door hen enkele malen per jaar
uit te nodigen bij Werkzaak in Geldermalsen voor een Raadsledeninformatieavond. Daarbij
zijn in de afgelopen jaren regelmatig rondleidingen of meeloopmomenten geweest
waardoor de raadsleden zelf de resultaten van de visie en missie van Werkzaak konden
ervaren.
- Enkele raadsleden hebben in februari 2019 een dagdeel meegewerkt in de productie van
Werkzaak om de sfeer in de praktijk te proeven. Zij gingen met veel nieuwe inzichten naar
huis. U bent uiteraard ook van harte uitgenodigd op soortgelijke manier de sfeer te komen
proeven.
- Werkzaak plaatst de AB-besluitenlijsten per 1 januari 2020 ter informatie op de website.
2. Proces
- Werkzaak heeft met regelmaat regionale afstemming met de vak-ambtenaren in regionale
financieel- en beleidsoverleggen. In deze overleggen vindt zo vroeg als mogelijk afstemming
plaats over alle P&C- en beleidsstukken.
- Werkzaak heeft de raadsleden voor de ontwikkeling van het Meerjarenbeleid in een
avondvullend programma op 11 februari 2019 over de toekomst van werk uitgenodigd mee
te denken met het strategie traject “Proef de toekomst”. Het daaruit ontwikkeld concept

-

Meerjarenbeleidsplan heeft Werkzaak in een goedbezochte raadsledenbijeenkomst op 7
oktober 2019 gepresenteerd. Werkzaak is blij met de getoonde betrokkenheid van de
raadsleden en zal ook in de toekomst raadsinformatieavonden blijven organiseren.
In het proces bij tussentijdse beleidswijzigingen zoekt Werkzaak altijd zo vroeg als mogelijk
de afstemming in het vakinhoudelijk regionaal overleg. Dat zal in de toekomst niet anders
zijn.

3. Inhoud, voorkant en regionaal
- Werkzaak beaamt dat het belangrijk is om als GR’en met elkaar in verbinding te blijven en
blijft een actieve rol spelen.
4. Transparantie
- De AB vergaderingen van Werkzaak zijn openbaar en voor eenieder bij te wonen. Werkzaak
is geen voorstander van het live uitzenden van de AB vergaderingen met name vanwege het
kostenaspect.
- De AB-besluitvorming, weergegeven in de besluitenlijsten van het Algemeen Bestuur, is per
januari 2020 te vinden op de website van Werkzaak Rivierenland.
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