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Geacht bestuur Regio Rivierenland, 

Op 29 november 2021 ontvingen wij van u de kaderbrief 2023. Dit is het eerste jaar dat wij 
een kaderbrief van u ontvangen. Via deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar op de 
kaderbrief 2023. 

In de aanbiedingsbrief en in de inleiding van de kaderbrief wordt aangegeven dat de 
kaderbrief geen beleidsmatige uitgangspunten zal bevatten. In artikel 24b van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat de kaderbrief beleidsmatige uitgangspunten 
moet bevatten. Daarnaast is in het regionale informatieprotocol afgesproken dat de 
gemeenschappelijke regelingen een kaderbrief sturen met zowel financiële als beleidsmatige 
uitgangspunten. Het is een gemiste kans dat de Regio Rivierenland in de kaderbrief geen 
beleidsmatige uitganspunten geeft. We verzoeken de Regio Rivierenland om bij de volgende 
kaderbrief zowel financiële als beleidsmatige uitgangspunten op te nemen. 

De kaderbrief laat zien dat de Regio Rivierenland zich bezighoudt met een breed 
takenpakket dat steeds omvangrijker wordt. Verschillende taken en projecten kunnen elkaar 
overlappen, waardoor het soms lastig is om als gemeente overzicht te houden. Het helpt de 
gemeenten als Regio Rivierenland een jaarplanning maakt voor de projecten en producten 
die in ontwikkeling zijn of op ons af gaan komen. Deze planning kan indien nodig gedurende 
het jaar worden geactualiseerd. Met een strategische agenda krijgen de deelnemende 
gemeenten meer overzicht. Ook kan er aandacht worden besteed aan capaciteit en 
prioritering. 

In de kaderbrief staat dat de subsidie van de provincie voor Versis wordt afgebouwd. In deze 
brief is nog niet uitgewerkt welke consequenties dit heeft. We verwachten dat de financiële 
consequenties inzichtelijk zijn in de conceptbegroting 2023. Wanneer het nog niet duidelijk is 
wat de financiële consequenties zijn, vernemen wij graag waarom dit het geval is.
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Wij vernemen graag uw reactie op de gegeven zienswijze. In de aanbiedingsbrief van de 
conceptbegroting wordt aangegeven op welke wijze de zienswijze op de kaderbrief is 
verwerkt in de conceptbegroting. Dit is afgesproken in het informatieprotocol. 

Wij wensen u veel succes toe bij het opstellen van de conceptbegroting en zien deze met 
belangstelling tegemoet.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Buren,

de griffier,                                              de voorzitter,

     

E.E. Weijenberg                                    J.P.M. Meijers
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