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Naar aanleiding van agendapunt 12: RES 1.0 FruitDelta Rivierenland

Onderwerp: Vooruitblik richting RES 2.0 (2023) en de Samenwerkingsagenda

De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 20 mei 2021

Overwegende dat,
De ervaringen die zijn opgedaan met de totstandkoming van het RES-bod 1.0 en met name 
de betrokkenheid van raadsleden;
De RES 1.0 in regionaal verband tot stand is gekomen waarbij de stuurgroep RES de ambities 
heeft bepaald en het proces heeft ingericht en uitgevoerd c.q. laten uitvoeren;
Hierbij zijn raadsleden uitgenodigd om mee te doen maar niet betrokken bij de opzet en de 
doelen;
De stuurgroep weliswaar acteert binnen de GR Regio Rivierenland, maar dat stuurgroep noch 
regio een formele bestuurslaag is. Die formele rol ligt bij de deelnemende gemeenten en 
mogelijk ook bij de provincie en het Waterschap;
De formulering in het onderhavige raadsvoorstel, onder “Samenwerkingsagenda” zijnde 
“Daarnaast biedt de RES kansen, bijvoorbeeld voor brede samenwerking, arbeidsmarkt & 
onderwijs en innovatie. Dat vraagt continue om vernieuwing en aanpassing, waarbij we veel 
partijen nodig hebben" lijkt op een verdere verbreding van betrokkenheid en bestuursmacht 
van de stuurgroep c.q. de regio;
De raadsleden vinden dat zij voor een vervolg in het RES-proces, vanuit hun kaderstellende 
en controlerende rol aan de voorkant duidelijkheid willen hebben over van het proces en de 
bestuurlijke projectorganisatie richting RES 2.0;
Het raadsvoorstel slechts “RES 1.0” in zijn titel draagt,

Verzoekt het college om vóór het zomerreces te komen met:

Een concrete uitwerking van de doelen en/of ambities van de regionale samenwerking binnen 
de RES en in breder verband (zoals de samenwerkingsagenda suggereert);
Een duidelijke schets van de bestuurlijke organisatie binnen de RES en binnen de 
gesuggereerde bredere regionale samenwerking. Hierin dient de relatie naar de formele 
bestuurslagen, duidelijk zichtbaar te zijn;
Een concrete schets van de taakverdeling die de doelen en ambities verbindt met de 
voorziene bestuurlijke organisatie;
Een inzicht in de budgetten benodigd en de financieringsstructuur die is voorzien voor de 
ontwikkeling van het RES bod 2.0.

en gaat over tot de orde van de dag.
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