
     

 

Regio Rivierenland 
 
Concept besluitenlijst Algemeen Bestuur 
d.d. 9 december 2020 

 

 
Aanwezig: Dhr. Beenakker (voorzitter), dhr. Derksen (secretaris), dhr. Van Grootheest (Culemborg), dhr. 

Kottelenberg  (Neder-Betuwe), dhr. B. Brink (Tiel) vervanger mw. Kreuk, dhr. De Boer (Buren), dhr. Stoop 

(vice-voorziter), dhr. Van Kooten (Maasdriel), mw. Hakkert (Regio Rivierenland) en mw. Eekhof 

(verslaglegging) 

 

Afwezig met kennisgeving 

Dhr. Van Neerbos, (West Maas en Waal), dhr. Zondag (Zaltbommel)  
 

 
Volg
nr. 
 

Onderwerp Besluit/Conclusie 

1.  Opening, mededelingen en 
vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Dhr. Zondag is afwezig, 
maar heeft aangegeven in te stemmen met alle voorstellen.  
Dhr Van Neerbos is vader geworden van een dochter, Mathilde.  
Dhr. Beenakker geeft aan dat dhr. Brink mw. Kreuk vervangt. 
Zij is ernstig ziek. Uiteindelijk komt er een vaste vervanger, 
Dhr. Brink blijft haar tijdelijk vervangen in het AB.  
 
Besloten wordt dat de begrotingswijzing n.a.v. de RegioDeal 
besproken gaat worden in het besloten gedeelte. 
 
- Memo over diverse onderwerpen t.a.v. Lobby en Branding 
Dhr. Stoop geeft aan dat er dinsdagmiddag 8 december een 
digitale sessie heeft plaatsgevonden met een aantal raadsleden 
uit de RAC. Zij willen graag meedenken. Goed overleg gehad. 
Wordt vervolgd. Dhr. van Kooten wil graag weten of er 
gekeken kan worden naar de deelgebieden m.b.t. varen, 
fietsen en wandelen. Dhr. Stoop geeft aan dat dit wordt 
meegenomen. Dhr. Brink stelt voor om ook Cultuur hier in mee 
te nemen. Dhr. Stoop geeft aan dat het verhaal positief moet 
worden uitgebeeld. 
 
- Memo m.b.t. informatie regionale speerpunten: diverse 
onderwerpen 
Wat het Regionaal Ambitiedocument betreft: er zijn diverse 
avonden geweest waarin dhr. Borgstein een toelichting heeft 
gegeven aan de raden. Fase 3 is goed georganiseerd, overleg 
met regiocoördinatoren en ambtenaren EZ. Gebruik maken van 
iedere bijeenkomst om hen op de hoogte te houden. 
Dhr. Kottelenberg geeft aan het onderscheid tussen regionaal 
ambitiedocument en gebiedsagenda soms onduidelijk te 
vinden. 
Dhr. Derksen geeft aan dat de gebiedsagenda een soort 
paraplu is boven de projecten uit het ambitiedocument. 
Samenhang goed in beeld brengen. Dhr. Derksen geeft aan dat 
het belangrijk is om deze samenhang helder te communiceren. 
Dhr. de Boer roept op om de prestatieafspraken te 
ondertekenen zodat dit in januari verder opgepakt kan worden. 
 

2.  Concept besluitenlijst van 
de vergadering van  
14 oktober 2020 

Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 



 
Volg
nr. 
 

Onderwerp Besluit/Conclusie 

3.  Presentatie 
Contractgestuurde 
Dienstverlening  

Vincent van Neerbos is afwezig. Dit agendapunt wordt 
doorgeschoven naar 13 januari. Dit gaat digitaal plaatsvinden. 

4. Voorstel 
Begrotingswijziging n.a.v. 
Regio Deal FruitDelta 
Rivierenland 2020-2023 

Trots op wat er gepresteerd is. Heel veel werk ingestoken. De 
regio is op de kaart gekomen bij Provincie en Rijk.  
Dhr. Van Grootheest geeft een toelichting op het proces. Het 
proces is anders dan het RIF. De RegioDeal is een 
versnellingsagenda. Er ligt een grote uitdaging op het gebied 
van energietransitie e.d. Heel traject doorlopen, ontzettend 
hard gewerkt. Dit heeft er toe geleid dat er nu een groslijst ligt. 
Uiteindelijk blij met het resultaat. Ambtelijk heel veel werk 
verricht om deze RegioDeal tot stand te brengen en uit te 
voeren. Cofinanciering was een belangrijk aspect, investering 
van 43 miljoen. Een ander belangrijk aspect is staatssteun 
vanuit de Provincie. 3 programmalijnen. Gesprekken die 
gevoerd zijn waren allemaal prettig. Betrouwbare partner. 
Traject van 3 jaar. 
Volgende fase is uitvoering van de projecten. Belangrijke 
aspecten: Projectorganisatie moet nog goed worden opgetuigd, 
Governance discussie.  
Dhr. Beenakker geeft aan dat het een gezamenlijke agenda 
moet worden. Dhr. Van Kooten wil graag weten hoe de 
uitvoering eruitziet. Dhr. Van Grootheest geeft aan dat de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de 
projectaanvragers zelf ligt. Rijk en de projectorganisatie zijn 
verantwoordelijk voor monitoring. Kijken hoe we elkaars 
agenda’s kunnen gebruiken. 1 en 1 = 3 effect. 
 
Dhr. van Kooten geeft aan dat de RegioDeal budgettair 
neutraal zou plaatsvinden.  
Dhr. Van Grootheest geeft aan dat er deze week (do 10 dec) 
een nieuwsbrief wordt verstuurd met het persbericht. Tevens is 
er een filmpje gemaakt waarin een aantal projecteigenaren, het 
bestuur en Rijk aan het woord komen. 
 
Het DB heeft het advies van de bestuurlijke stuurgroep 
overgenomen.  
 
De ambtelijke inzet is enorm geweest. Complimenten vanuit 
het Algemeen Bestuur.  
 
Dhr. de Boer geeft complimenten voor het proces en 
ambtelijke/bestuurlijke inzet. Opmerkingen qua communicatie; 
neem het lobby en branding traject mee.  
 
Dhr. Van Grootheest heeft nog een gesprek met diverse 
Kamerleden om hen te bedanken. Vanuit lobby en branding zal 
dhr. Stoop meekijken. Verder zal dhr. Van Grootheest 
nadenken over de taakstelling. 
 
Dhr. Kottelenberg geeft aan dat het wel veel vraagt van de 
ambtelijke inzet. Het moet wel goed georganiseerd worden. 
Verder bezig met het ambitiedocument. Hoe gaan we ons 
klaarmaken voor de volgende RegioDeal? Kan het reguliere 
proces in worden gericht? 
Dhr. Van Grootheest geeft aan dat de projectorganisatie goed 
ingericht moet worden. Het Rijk kijkt hierin mee. In het 
volgende AB een memo over de inrichting van de 
projectorganisatie op de agenda. Inhoudelijke agenda op orde 
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houden.  
 
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel gehorende het 
Dagelijks Bestuur.  
 

5. Voorstel Kaderbrief 
Programmabegroting 2022 
ter instemming 

Dhr. van Kooten wil graag weten hoe het zich verhoudt tot 
andere GR-en. Ook in West Maas en Waal is hier een vraag 
over gesteld. Dhr. Derksen stelt dat de begroting wordt 
opgesteld en dan een zienswijze kan worden opgesteld. Dhr. de 
Boer sluit zich hierbij aan. Dhr. Van Grootheest geeft aan dat 
we niet automatisch moeten bezuinigingen als een GR dit 
wenst.  
Dhr. de Boer wil graag weten of er nog iets vermeld moet 
worden over het RIF in de kaderbrief. De kaderbrief gaat over 
2022, niet over 2021. Dit is dus niet het geval.  
2021 is gedekt uit de RegioDeal, in 2022 gaat wel een discussie 
spelen. Kijken naar de fondsen in het Regionaal 
Ambitiedocument.  
Dhr. Derksen geeft aan dat ook in de begroting 2022 rekening 
wordt gehouden met de evaluatie en financiering van het RIF. 
Dhr. Beenakker stelt voor om dan gebruik te maken van een 
oplegger. Dhr. Derksen stelt voor om dit ook in overleg te doen 
met dhr. Borgstein. Procesvoorstel naar de raden hoe het in 
elkaar zit. 
 
Onduidelijk hoe de kaderbrief naar de gemeenten gaat, maar 
ook naar andere GR-en. Dhr. de Boer geeft aan dat het college 
hier zelf over beslist. Bij GR-en komt er een zienswijze op de 
kaderbrief. Binnen de gemeenten is dit anders. 
 
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel. 
 

6. Voorstel controleprotocol 
Jaarrekening 2020 ter 
instemming 

Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel 

7. Voorstel RIF 2020 (incl. 
verslag Economic Board 
vergadering 26/10/2020) 
VERTROUWELIJK  

Het voorstel is vertrouwelijk en is in besloten kring besproken. 

8. Rondvraag Dhr. van Kooten geeft aan dat de samenwerking met de 
Provincie op ambtelijk gebied niet lekker loopt, met name bij 
RPW. Dhr. Kottelenberg sluit zich hierbij aan. Dhr. Van Kooten 
en dhr. Brink geven aan dat het bestuurlijk geen problemen 
oplevert.  
 
Dhr. de Boer wil graag een memo over het voorkomen van 
zorgfraude, inkoop en aanbesteding van partijen. Digitale 
bijeenkomst over dit thema. Dhr. van Kooten geeft aan dat dit 
in Nijmegen ook aan de orde is. Dhr. Derksen en mw. Hakkert 
bevestigen dit.  

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 


