
ZIENSWIJZENMARKT REGIO 

RIVIERENLAND

2 juni 2022



OPENING
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PROGRAMMA

• 19:30: opening + toelichting hoofdlijnen Plan van Aanpak + doel 
Zienswijzenmarkt

• 20:00: eerste parallelle sessie

• 20:45: wisselpauze

• 21:00: tweede parallelle sessie

• 21:45: afsluitende borrel 
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HOOFDLIJNEN PLAN VAN AANPAK GRIP OP GEMEENSCHAPPELIJKE 

REGELINGEN

• Doel van deze toelichting: raadsleden meenemen in de plannen en mogelijkheid 
geven om te prioriteren

• Proces: na de zomer officieel besluitvormingstraject inclusief regionale 
bijeenkomst om raden goed te positioneren. 

Centrale vragen die we straks uitvragen:

• Waarin kan je je vinden?

• Wat zie je graag nog verder uitgewerkt?
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HOOFDLIJNEN PLAN VAN AANPAK GRIP OP GEMEENSCHAPPELIJKE 

REGELINGEN

• Doel: betrokkenheid van raden op de gemeenschappelijke regelingen te vergroten en 
onderlinge afstemming te stimuleren.

• Leidt tot twee concrete eindproducten:

• Herziene nota’s verbonden partijen voor de gemeenten

• Regelmatige regionale ontmoeting om te praten over regionale onderwerpen

• Indeling Plan van Aanpak:

1. Overlegstructuur GR-en en regionale afstemming (onderlinge verbinding)

2. Informatievoorziening GR-en (tijdige informatievoorziening)

3. Samenwerking met GR-en (heldere structuur)
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1. OVERLEGSTRUCTUUR GR-EN EN REGIONALE AFSTEMMING 

• Doel: behoefte onder raadsleden aan een heldere regionale 
overlegstructuur. 

• Hoofdlijnen uitwerking:
• Elke griffier ‘adopteert’ een GR en coördineert onderlinge afstemming en aanzien 

van deze GR

• Vanuit elke gemeente ‘adopteert’ een raadslid een GR

• Voorstel voor een vaste regionale vergaderavond (eens in de twee maanden op 
woensdagavond)
• Vaste agendapunten rondom P&C-stukken GR-en en beleidsplannen GR-en

• GR-en kunnen aanvraag doen om tijdsblok in te vullen

• Uitgangspunt is geen bijeenkomsten GR-en buiten deze avonden om
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2. INFORMATIEVOORZIENING GR-EN

• Doel: Raadsleden hebben behoefte aan gestructureerde informatievoorziening 
over GR-en. Daarbij gaat het zowel om het proces als de inhoud van de 
informatievoorziening. Kortom: iedereen op diezelfde vlieghoogte.

• Hoofdlijnen uitwerking

• Ontwikkelen van managementsamenvatting voor GR-en waarin een toelichting wordt 
gegeven op de begroting en jaarrekening

• Ontwikkelen van een ‘Rivierenlands model nota verbonden partijen’

• Wijzigingen en gevolgen nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen in beeld brengen

• Doorontwikkeling platform informatievoorziening over GR-en (vervolg op website: 
www.zienswijzengelderlandzuid.nl)

• Verder afstemmen P&C-cyclus GR-en gemeenten
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http://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/


3. SAMENWERKING MET GR-EN

• Doel: heldere rolverdeling: wie doet wat en wie gaat waarover?

• Hoofdlijnen uitwerking

• Bieden van inzicht in de taken en verantwoordelijkheden binnen de GR-en: 
bijvoorbeeld de rolverdeling tussen AB/DB en de raad

• Focus op actieve informatieplicht vanuit de GR-en bij politiek-bestuurlijke 
gevoelige dossiers
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MENTIMETER

• Wat sluit aan bij je behoefte?

• Wat zou je nog willen toevoegen?

• Mentimeter: 6523 9990
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OPZET ZIENSWIJZENMARKT

• Doelen:

• Voorgestelde zienswijzen met elkaar te delen

• Mogelijkheid geven om anderen te inspireren

• Van gedachten wisselen over eventuele moties/amendementen

• Opzet

• Per GR een sessie van 40 minuten 

• Toelichting van analyse overeenkomsten/verschillen ingediende zienswijzen 

• Mogelijkheid om eigen standpunten toe te lichten en met elkaar in gesprek gaan
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OPZET ZIENSWIJZENMARKT

Informatie op de website: 
https://www.zienswijzengelderland
zuid.nl:

- De voorliggende jaarrekening 
en begroting

- De concept-zienswijzen van de 
verschillende gemeenten

- Een analyse van de concept-
zienswijzen: wat zijn de 
verschillen en overeenkomsten?
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Voorbeeld Werkzaak: 
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/werkzaak/

https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/
https://www.zienswijzengelderlandzuid.nl/werkzaak/


INDELING ZIENSWIJZENMARKT
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20:00-20:45

GR Zaal Gespreksleider

Avri + Cirtex Bommelerwaard 1
Hans van der Graaff + Erwin 

van der Neut

GGD Gelderland Zuid Waal 3 Pim Steenbergen

Veiligheidsregio Gelderland 

Zuid

Bommelerwaard 2
Monique Muurling

21:00- 21:45

Werkzaak Rivierenland Jungle Hans van der Graaff

Omgevingsdienst Rivierenland Bommelerwaard 1 Berry van Schijndel

Regio Rivierenland Waal 3 Monique Muurling

21:45- 22:30

Afsluitende borrel: Bommelerwaard 2


