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Geacht bestuur,

Op 22 november 2019 ontvingen wij uw antwoord op onze brief van 28 oktober 2019. Wij danken u
hiervoor. Hoewel het niet onze bedoeling is een langdurige schriftelijke briefwisseling te voeren, willen
wij toch ingaan op enkele punten uit uw brief.
Afstemming met de griffies
Het is prettig te lezen dat het absoluut niet uw insteek is om voor een ‘fait accompli’ te zorgen, maar
dat het uw bedoeling is om “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 kaderstellende en controlerende rol zo goed
mogelijk kunnen uitvoeren.”
Wat dat betreft is het buitengewoon opmerkelijk dat u uw planningen voor 2020 bijvoegt, zodat de
raden hun planning daar op kunnen aanpassen. Dit heeft niets met afstemming te maken, want het
essentiële van afstemming is het wederzijdse aspect. U legt de bal bij de gemeenten zonder enige
intentie uit te spreken om uw planning op die van de gemeentebesturen af te stemmen.
In onze optiek dient de planning van de raden leidend te zijn ten opzichte van de planning van de ABvergaderingen. Uiteraard begrijpen wij dat het lastig voor u is om met de planning van veertien raden
rekening te houden. Mede daarom, maar ook gezien de belangrijke rol die de GGD speelt in de zorg
voor kwetsbare inwoners, is de raad van Neder-Betuwe bereid zich flexibel op te stellen bij
planningsvraagstukken, nadat u met de griffiers in overleg bent getreden.
In het verlengde daarvan wijzen wij u er op dat door de veertien raden in Gelderland-Zuid is
afgesproken dat de jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 van alle gemeenschappelijke regelingen
in de tweede of derde week van juni worden behandeld. De door u opgenomen aanleverdata zijn dus
niet reëel.

*ZA89B6F3D80*

Proces begrotingswijziging Veilig Thuis
Voorts constateren wij dat u niet ingaat op ons verzoek om het proces rondom de begrotingswijziging
2019 inzake Veilig Thuis te herijken. U geeft hiervoor geen argumenten. Zoals in onze brief
beschreven behandelen wij de zienswijze in de raadsvergadering van 12 december, 19.30 uur. Het
betreurt ons dat u, door uw planning, onze zienswijze niet in uw besluitvorming kunt meenemen. Wij
vragen u met klem om een dergelijke ongewenste situatie in de toekomst te voorkomen.
Bijgevoegd vindt u onze conceptzienswijze.
Kaderbrief 2021
In uw brief van 13 november 2019 (GGD/DIR/19/2209/MP) vraagt u ons om vóór 15 januari 2020 te
reageren op uw kaderbrief 2021. Wederom stemde u de planning niet met de griffiers af. De door u
genoemde planning is vanwege de kerstperiode en voorbereidingstijd voor college en raad niet reëel.
Onze raad behandelt uw kaderbrief in de raadsvergadering van 20 februari 2020 en zal dan een
zienswijze vaststellen. Wij verzoeken u met klem om onze zienswijze te betrekken bij het opstellen
van de ontwerpbegroting 2021 en daar uw planning op aan te passen.
Moties ‘grip op gemeenschappelijke regelingen’
Dank dat u ingaat op hoe u tegen de vier moties ‘grip op gemeenschappelijke regelingen’ aankijkt.
Wij zijn benieuwd of u hiermee ook het standpunt van het algemeen bestuur verwoordt.
Wat betreft motie 1 willen wij u, wellicht ten overvloede, melden dat de raad van Neder-Betuwe een
andersluidende motie heeft aangenomen. Wij hopen dat deze motie u inmiddels bekend is.
Over motie 2 schrijft u dat het digitaal toegankelijk maken van uw AB-vergaderingen naar
verwachting € 50.000 kost aan technische voorzieningen. Onze eigen raadsvergaderingen zijn voor
een veel lager bedrag digitaal toegankelijk, omdat wij over dergelijke voorzieningen beschikken.
Wellicht zijn er mogelijkheden dat u in een gemeentehuis vergadert? Uiteraard kunt u met ons
college bespreken dat u van de mogelijkheden van de gemeente Neder-Betuwe gebruik maakt.
Verder schrijft u dat u voorstelt het conceptverslag van AB-vergaderingen binnen drie weken aan de
colleges te sturen. Wij denken eerder aan een termijn van drie dagen, zodat de raden over actuele
informatie beschikken. Wij stellen voor dat de uiteindelijke termijn wordt afgestemd met alle raden
en onderdeel uitmaakt van het informatieprotocol (motie 4).
Ten slotte
Zoals ook in onze eerste brief al aangegeven hebben wij begrepen dat er op 10 december 2019 een
gesprek staat ingepland van vertegenwoordigers van de griffierskring Gelderland-Zuid met uw
bestuursvoorzitter. Wij spreken nogmaals de wens uit dat dit gesprek een basis biedt voor structurele
procesafspraken over stukken die uw organisatie voor een besluit/zienswijze naar de raden zendt.
Wij hopen ook dat deze correspondentie bijdraagt aan het verbeteren van de processen en de
informatiepositie van de raden, zodat de focus in 2020 weer volledig op de inhoud komt te liggen. U
sluit uw brief af met de opmerking dat u de samenwerking graag op een goede constructieve wijze
voortzet. Die hoop hebben wij ook, maar dan is het wel een vereiste dat uw organisatie betekenisvolle
stappen zet in de contacten met de griffiers. Voor ons vormt onze eigen versie van ‘motie 1’ daarbij
een essentiële toetssteen.

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

drs. E. van der Neut
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