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Onderwerp
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Vaststellen agenda

3

Medelingen/ingekomen en
verzonden stukken
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Verslag AB 14-12-17
Verslag DB 30-11-17 en 05-04-18

6.2

Toekomstige organisatie regionale
samenwerking

Regionaal Maatschappelijke Agenda

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Secretaris
Aanwezig
Afwezig

Woensdag 18 april
15.00 uur tot 17.00 uur
De Spil / Bleskensgraaf
R. Melissant
C.A. de Haas

Gevraagd / Genomen besluit
Goedkeuren agenda
Ter informatie
Ingekomen en verzonden stukken
▪ Afhandelen conform voorstel laatste kolom
Mededelingen
Ter vaststelling
Ter kennisname
Onderwerpen ter besluitvorming
Besluiten om:
▪ De adviezen met betrekking tot het al dan niet
voortzetten van de uitvoering van de 15 opgaven
in de Regionaal Maatschappelijke Agenda over te
nemen.
▪ Deze adviezen voor te leggen aan de colleges en
raden van de AV-gemeenten (inclusief Vianen) met
het verzoek om te besluiten aan welke opgaven
wel en niet wordt deelgenomen en dit uiterlijk 146-2018 aan het bestuur kenbaar te maken.
Bovendien zal het bestuur de gemeenten
adviseren om vanaf 2019 een voorziening te
treffen om participatie bij opgaven mogelijk te
maken.
▪ Het definitieve besluit over de uitvoering van de
Regionaal Maatschappelijke Agenda te nemen
tijdens de bestuursvergadering op 4-7-2018 op
basis van de besluiten die door de gemeenten zijn
genomen. Vervolgens zullen de provincies ZuidHolland en Utrecht en het Waterschap
Rivierenland gevraagd worden aan welke opgaven
zij mee willen doen en in welke mate. Voorts kan
het bestuur dan aan de bestuurlijk en ambtelijk
trekker van het programma Grenzeloos
Samenwerken opdracht geven om de huidige
activiteiten af te bouwen dan wel om te bouwen
naar de gekozen opgaven. Deze af- en ombouw zal
uiterlijk per 1-1-2019 zijn afgerond.
Besluiten om:
▪ De organisatie van de (grenzeloze) samenwerking
in en rond de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te
vernieuwen naar een werkwijze waarbij de inhoud
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voorop en de opgave centraal staat. Deze nieuwe
werkwijze houdt in:
het inrichten van een netwerksamenwerking,
waarbij het eigenaarschap van en de sturing op
onderwerpen op de inhoudelijke agenda is belegd
bij deelnemers van deze samenwerking, waarbij
per opgave (bestuurlijk-maatschappelijke) coalities
worden gevormd en waarbij het trekkerschap van
de opgave wordt belegd bij een van de gemeenten
of een van de andere strategische partners
(waterschap en provincies);
het inrichten van een strategisch beraad, dat in
samenhang uitwerking geeft aan de RMA, toeziet
op het goed functioneren van de nieuwe
samenwerking en dat relevante (strategische)
ontwikkelingen signaleert die van invloed zijn op
de uitvoering van de RMA;
het per 1-1-2019 aanpassen van de huidige GR
naar een zo licht mogelijke vorm (van een
‘openbaar lichaam’) en deze GR te richten op
afstemming en facilitering van de opgaven, het
realiseren van subsidiemogelijkheden en het
zorgdragen voor onderlinge verrekening van
kosten (indien nodig);
het huidige regiobureau van de GR AV te
ontvlechten, door (gezien het trekkerschap van de
inhoudelijke onderwerpen bij één van de
strategische partners) de inhoudelijke
programmamanagers te plaatsen bij een van de
gemeenten (conform het principe van ‘mens volgt
taak’) en een compact ‘team RMA’ samen te
stellen, waar de taken worden belegd van:
management van de netwerksamenwerking,
strategische advisering en facilitering van het
strategisch beraad,
communicatie en secretariaat.
Drie medewerkers van de GR AV per 1-1-2019 met
behoud van salaris en rechtspositie te plaatsen bij
de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en
Molenlanden.
Drie medewerkers van de GR AV per 1-1-2019 met
behoud van salaris en rechtspositie te plaatsen bij
“team RMA”.
Het RMT opdracht te geven om:
a. te onderzoeken hoe de activiteiten
die nu plaatsvinden binnen het
regiobureau per 1-1-2019 worden
verdeeld over de drie gemeenten dan
wel achterblijven bij de GR AV.
b. de financiële gevolgen van deze
wijzigingen voor de GR en de
individuele gemeenten inzichtelijk te
maken.
c. onderzoek te doen naar de optimale
plaatsing van het “team RMA”
waarbij als mogelijkheden worden
genoemd: de GR AV of een
centrumgemeente.
d. De nieuwe werkwijze van de
toekomstige samenwerking vast te
leggen in een “Handboek Grenzeloos
Samenwerken”.
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Jaarverslag van de Stichting AV
Ontwikkelingsfonds
Leader cofinanciering De Gespreide
Herberg
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En de resultaten daarvan beschikbaar te hebben
voor de AB-vergadering op 4-7-2018.
▪ De verdere besluitvorming over de toekomstige
organisatie van de regionale samenwerking als
volgt in proces te zetten:
a. Voorleggen van het voorgenomen besluit aan
(een afvaardiging van) de medewerkers van
het regiobureau om daarover in het kader van
medezeggenschap een advies uit te brengen.
b. Voorleggen van het voorgenomen besluit
middels een traject van zienswijzen aan de
colleges en raden van de AV-gemeenten
(inclusief Vianen).
c. Op basis van het advies van de
medezeggenschap, de zienswijzen van de
colleges en raden en de resultaten van de
onderzoeken onder beslispunt 2 neemt het AB
op 4-7-2018 een definitief besluit over de
organisatie van de regionale werkzaamheden.
d. Na het definitieve besluit van het AB op 4-72018 worden Gedeputeerde Staten van de
Provincies Zuid-Holland en Utrecht en het
Dagelijks Bestuur van het Waterschap
Rivierenland van dit besluit in kennis gesteld.
e. In het 4e kwartaal van 2018 zal een eerste
bijeenkomst worden belegd van het
strategisch beraad.
▪ In oktober 2019 een evaluatie uit te laten voeren
naar het functioneren van de regionale
samenwerking waarbij onder meer aandacht zal
worden besteed aan nut en noodzaak om de GR in
stand te houden, de positionering van het “team
RMA” en niveau en omvang van de functies binnen
“team RMA”.
Kennis nemen van het jaarverslag.
Besluiten om €13.125 beschikbaar te stellen voor
cofinanciering voor De Gespreide Herberg.
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Dhr. Ten Kate

6.4

Onderwerpen ter bespreking
Onderwerpen ter informatie

Rondvraag

Korte vragen naar aanleiding van de vergadering

Voorzitter

