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De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 26 oktober 2021

Overwegende dat:
¡ de 8 in Avri deelnemende gemeenten in het laatste kwartaal van 2020 per motie de wens

uitspraken voor een onderzoek naar de gang van zaken rondom (het ontstaan van) een financieel

tekort b¡j de gemeenschappelijke regeling Avri, samenhangende met de overdracht van de

stortplaats naar de provincie Gelderland, alsmede de communicatie daarover naar de raden.

. de begeleidingsgroep heeft aangegeven dat het onderzoeksproces is verlopen conform opdracht,

hetgeen heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport "Storten en Tekorten".
. de onderzoekers van Necker van Naem op 1 3 september 2021 hun bevindingen hebben toegelicht
o het rapport in ieder van de I raden wordt besproken waarbij de raden zich kunnen uitspreken over

de 9 conclusies en de 4 lessen (aanbevelingen).

Constateert dat:
. een deel van de bevindingen en lessen (aanbevelingen) betrekking heeft op het niveau van de eigen

raad en ambtelijke organisatie, een deel betrekking heeft op de organisatie Avri maar een belangr'rjk

deel betrekking heeft op de rol van raden in de aansturing van de GR Avri.
. de lessen uit het rapport over de rol van de raden het niveau van de eigen Raad en organisatie

ontstijgen en alleen effectief kunnen worden verkend en besproken in een Regionaal (opiniërend)

overleg van raadsleden.
. de meerwaarde van afstemming tussen Raden op regionaal niveau ook is onderschreven door de

onderzoekers, zowel in het onderzoeksrapport als tijdens de bijeenkomst van 13 september 2021.
. de begeleidingsgroep Avri ook heeft overwogen om als aanbeveling een Regionale afstemming

voor te stellen en dat in de bijeenkomst op 13 september deze behoefte door individuele

raadsleden uit verschillende deelnemende gemeenten ook is geuit.

ls van oordeel dal:
¡ het faciliteren van een dergelijk afstemmoment bij uitstek een taak is voor de Griffierskring

Rivierenland welke hiertoe ook is geëquipeerd door Regio Rivierenland en de Gelderse Academie.
o het, in verband met aanstaande verkiezingen, wenselijk is dat het debat op redelijke termijn plaats

heeft, zodat bij voorkeur de resultaten nog in deze Raadsperiode teruggelegd kunnen worden in de

Raden en aldaar (in eerste termijn) besproken.

Roept de eigen griffier als lid van de Griffierskring Rivierenland op om:

1. vanuit de griffierskring een bijeenkomst te organiseren met de deelnemende raden over de lessen

uit het Avri-onderzoeksrapport "Storten en Tekorten".
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2. deze bijeenkomst ruim voor het einde van deze raadsperiode te organiseren zodat de bevindingen

kunnen worden opgenomen in een overdracht aan de nieuw te kiezen raden.

3. aan te sturen op de datum 18 november 2021, daar deze staat gepland voor een regiobijeenkomst.

4. voorkeur uit te spreken voor een fysieke bijeenkomst op een nader te bepalen locatie.

En gaat over tot de orde van de dag
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