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Proces begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis
Opheusden, 28 oktober 2019
Geacht bestuur,

Op 10 oktober 2019 ontvingen wij uw brief met bovengenoemd kenmerk. Daarin vraagt u ons, en de
andere deelnemende gemeenten, om vóór 14 november 2019 een zienswijze aan u toe te sturen
over uw voorgenomen begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis. Ook nodigt u de raadsleden uit voor
voorlichtingsbijeenkomsten op 1 1 en 12 november 2019 over deze begrotingswijziging. Middels deze
brief reageren wij op deze twee onderdelen van uw brief.
Afstemming met de gemeenten over het besluitvormingproces
Wij constateren dat u over de planning geen contact heeft gezocht met de griffiers van de
deelnemende gemeenten. Daardoor komt uw verzoek op ons over als een fait accompli, of tenminste
als een planningstechnische verrassing.
Onze eerstvolgende raadsvergadering staat gepland voor vrijdag 8 november 2019. Het is echter niet
doenlijk om dit onderwerp in die vergadering te behandelen. De aanlevering van stukken voor die
vergadering was immers twee weken geleden al gesloten, terwijl het college nog enige tijd nodig zal
hebben om een raadsvoorstel op te stellen. Zorgvuldige voorbereiding van een zienswijze door zowel
het college als de raad is vóór 14 november 2019 niet reëel.
Na reacties vanuit enkele andere gemeenten laat u, op dezelfde middag als u uw brief verzond, de
aanleverdeadline van 14 november 2019 los. U verzoekt de gemeenten nu om voor 12 december
2019 te reageren. Dit omdat u de reeds geplande vergadering van het algemeen bestuur van 12
december 2019 niet zou kunnen verzetten.
Onze eerste raadsvergadering na 8 november 2019 staat gepland op 12 december 2019 (19.30 uur).
Dit is na de vergadering van het algemeen bestuur. Wij zullen vooralsnog de zienswijze over uw
voorgenomen begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis toch die avond agenderen. U kunt van ons
immers niet verwachten dat wij tussentijds een extra raadsvergadering uitschrijven om uw
voorgenomen begrotingswijziging te bespreken, temeer daar dit planningsprobleem is ontstaan
doordat u niet tijdig afstemming met de raden/griffiers heeft gezocht.

Overigens bevreemdt het ons dat u de vergadering van het algemeen bestuur van 12 december 2019
niet kunt verzetten. Het kan in onze optiek niet zo zijn dat professionele bestuurders hun planning niet
kunnen aanpassen aan die van de volksvertegenwoordigers.
Voorlichtingsbijeenkomsten 11 en 12 november 2019
Ook over de voorlichtingsbijeenkomsten van 1 1 en 12 november 2019 is geen overleg gevoerd met
de griffiers. Waarom niet? U weet daardoor ons inziens niet of de raden van de deelnemende
gemeenten die avonden geen andere vergaderingen/activiteiten hebben gepland.
Bovendien is de tijd tussen deze bijeenkomsten en de oorspronkelijke deadline voor de aanlevering
van de zienswijzen één dag. Verwachtte u dat alle veertien gemeenteraden na de
voorlichtingsbijeenkomsten en vóór de aanleverdeadline, dus op 13 november 2019, een (extra)
vergadering zouden inplannen om over een zienswijze te besluiten?
Motie 3 juli 2019
Op 3 juli 2019 nam de raad van Neder-Betuwe unaniem een motie aan die (o.m.) uw bestuur opriep
om, bij stukken ter besluitvorming door de raden of voor zienswijzen vanuit de raden, eerst vroegtijdig
de planning af te stemmen met de griffiers van de deelnemende gemeenten. Deze motie, die u door
de griffie op 4 juli 2019 per mail is toegezonden, geeft uiting aan een al langer levende onvrede over
het gebrek aan afstemming, dat ervoor zorgt dat de raad onvoldoende in positie is om tijdig en
adequaat uw stukken te kunnen bestuderen.
Op 8 oktober 2019 is u deze motie nogmaals per mail toegezonden, toen bleek dat u ten aanzien van
het GGD-lidmaatschap van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
geen overleg met de griffiers heeft gepleegd.
Van beide mails is geen ontvangstbevestiging ontvangen. Wij vragen u dringend om goede notie te
nemen van deze motie.
Verzoek
Inmiddels hebben wij over dit vraagstuk contact gehad met andere deelnemende gemeenten. Zij
bleken soortgelijke zorgen te hebben over de afstemming tussen de GGD en de raden. Mede namens
de presidia/agendacommissies van de gemeenten Beuningen, Culemborg, Druten, Nijmegen, Tiel,
West Betuwe, Wijchen en Zaltbommel verzoeken wij u daarom met klem een stap terug te doen in
het proces en eerst in goed overleg de relevante data met de griffiers van de deelnemende
gemeenten af te stemmen.
Wij vernemen graag op korte termijn uw reactie op dit verzoek. Daarbij verzoeken wij u om uw
antwoord ook naar de griffies van bovengenoemde gemeenten te zenden.
Voorts hebben wij begrepen dat er op 10 december 2019 een gesprek staat ingepland van
vertegenwoordigers van de griffierskring Gelderland-Zuid met uw bestuursvoorzitter. Wij hopen dat dit
gesprek een basis biedt voor structurele procesafspraken over stukken die uw organisatie voor een
besluit/zienswijze naar de raden zendt.

Met vriendelijke groet,
het presidium van de raad van de gemeente Neder-Betuwe,
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