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Agenda 

Datum Woensdag 4 juli 

Tijd 15.00 uur tot 17.00 uur 

Locatie Gorinchem 

Voorzitter R. Melissant 

Secretaris C.A. de Haas 

Aanwezig  

Afwezig  

Nr Onderwerp Gevraagd / Genomen besluit Behandelaar Bijl 

1 Opening  Voorzitter  

2 Vaststellen agenda Goedkeuren agenda Voorzitter 2 

 Ter informatie 

3 Medelingen/ingekomen en 
verzonden stukken 

Ingekomen en verzonden stukken 
▪ Afhandelen conform voorstel laatste kolom 
Mededelingen 

- 

Voorzitter   
 
 
 

3 
 

 

4 Verslag AB 18-04-18 Ter vaststelling Voorzitter 4 

5 Verslag DB 05-04-18 Ter kennisname Voorzitter 5 

6 Onderwerpen ter besluitvorming 

6.1 1e Burap Besluiten om: 
▪ Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 

2018 
▪ De begroting 2018 bij de taakvelden bestuur, 

overhead, onvoorzien en het sociale domein 
administratief (kostenneutraal)  te wijzigen. 

Dhr. Bonthuis 6.1 

6.2 Jaarstukken 2017 Besluiten om: 
▪ De jaarstukken 2017 vast te stellen.  
▪ Over de bestemming van het resultaat voor € 

106.0000  een definitief besluit te nemen op het 
moment dat de kosten van de transitie van de 
gemeenschappelijke regeling duidelijk zijn. 

▪ Overeenkomstig het voorstel tot 
resultaatbestemming 2017 de begroting 2018 te 
wijzigen. 

Dhr. Bonthuis 6.2 

6.3 Begroting 2019 en 
meerjarenraming 2020-2022  

Besluiten om: 
De programmabegroting 2019 (inclusief bijlage 1) vast 
te stellen uitgaande van: 
▪ Een begrotingsresultaat zonder batig of nadelig 

saldo met een budget voor onvoorziene uitgaven 
van € 20.000; 

▪ Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 
het werkbudget van de regionale arbeidsmarkt 
overeenkomstig de kaderbrief 2019;  

▪ Kennis van de meerjarenraming 2020-2022 te 
hebben genomen.  

Dhr. Bonthuis 6.3 

6.4 Vervolg van de implementatie van 
de RMA  

Besluiten om: 
▪ Gelet op de reacties van de gemeenten een actief 

vervolg te geven aan de opgaven 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 en 15. Aan deze opgaven doen 
de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en 

Dhr. Van der Borg 6.4 

 



 
 

Vijfheerenlanden mee met uitzondering van 
opgave 6 (Agrarische Economie: gemeente 
Gorinchem doet niet mee) en opgave 7 (Maritieme 
(maak)industrie: gemeente Vijfheerenlanden doet 
niet mee). 

▪ De opgaven 4 (Stedelijke Kernen) en 8 (Innovatieve 
Noord-Zuid As) vooralsnog niet ten uitvoer te 
brengen. 

▪ De huidige opgavetrekkers (bestuurlijk en 
ambtelijk) te vragen hun inzet tot het einde van 
het jaar te handhaven. Begin 2019, na installatie 
van de nieuwe colleges in Molenlanden en 
Vijfheerenlanden, zal in overleg met de drie 
gemeenten en de strategische partners tot 
definitieve keuzes worden gekomen. Daarbij komt 
ook de verdeling van opgaven over de gemeenten 
aan de orde. 

▪ De opgaventrekkers te vragen de aanpak van hun 
opgaven nader te concretiseren en in samenspraak 
met stakeholders te komen tot concrete 
projectplannen en 
samenwerkingsovereenkomsten. Wanneer de 
komende periode financiën voor opgaven 
beschikbaar moeten worden gesteld, is het 
verzoek aan de opgaventrekkers hiervoor voor 1 
oktober 2018 een concrete projectaanvraag in te 
dienen. 

▪ De opgavetrekkers te vragen om ten behoeve van 
hun opgaven passende overlegvormen in te 
richten, waarbij belanghebbenden participeren in 
dit overleg (o.b.v. principe van Coalition of the 
Willing).  

▪ De regiosecretaris te vragen om te komen tot een 
nieuwe vergaderplanning waarin de gewenste 
nieuwe overlegvormen op efficiente wijze kunnen 
worden ingepland. Deze vergaderplanning zal 
voorgelegd worden aan het AB op 17-10-2018. 

▪ De strategische partners (provincies en 
waterschap) te informeren over deze 
besluitvorming en aan te geven hoe het proces 
rondom verdere implementatie eruit zal zien. 

  Wijziging organisatie regionale 
samenwerking 

Het Algemeen Bestuur van de GR AV besluit (“definitief 
besluit”) om: 
(een “voorgenomen besluit” is door het AB genomen op 
18-4-2018) 
▪ De organisatie van de (grenzeloze) samenwerking 

in en rond de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te 
vernieuwen naar een werkwijze waarbij de inhoud 
voorop en de opgave centraal staat. Deze nieuwe 
werkwijze houdt in:  
a. 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);  

b. het inrichten van een strategisch beraad, dat 
in samenhang uitwerking geeft aan de RMA, 

Dhr. Van der Borg 6.5 



 
 

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;  

c. 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 
coördinatie, stimulering en facilitering van de 
opgaven, het realiseren van 
subsidiemogelijkheden en het zorgdragen 
voor onderlinge verrekening van kosten 
(indien nodig); 

d. 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 werk’) 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. 

e. Concreet houdt dit het volgende in: 
- drie medewerkers (programmamanagers) 

van de GR AV worden per 1-1-2019 met 
behoud van salaris en rechtspositie 
geplaatst bij de gemeenten Gorinchem, 
Vijfheerenlanden en Molenlanden. 

- drie medewerkers van de GR AV 
(programmamanager, secretaresse, 
regiomanager) worden per 1-1-2019 met 
behoud van salaris en rechtspositie 
geplaatst bij “team RMA”. Dit team wordt 
geplaatst bij de GR conform het advies 
van het RMT. 

- De verdeling van taken tussen de GR en 
de gemeenten conform het advies van 
het RMT uit te voeren. 

▪ Aan de medewerkers van het regiobureau, die 
worden overgeplaatst naar een van de 
gemeenten, op 5 juli 2018 een voorlopig 
plaatsingsbesluit te overhandigen. Dit 
plaatsingsbesluit wordt pas definitief als er door 
het AB op 17-10-2018 een definitief besluit is 
genomen over de wijziging van de GR. 

▪ Aan de medewerkers van het regiobureau, die 
achterblijven bij de GR, een brief te overhandigen 
met met daarin beschreven wat de gevolgen van 
de organisatieaanpassing voor hen zijn, zoals 
duidelijkheid over taken.  

▪ De strategische partners (provincies en 
waterschap) te informeren over deze 
besluitvorming en aan te geven hoe het proces 
rondom verdere implementatie eruit zal zien. 

▪ 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”. 

6.6 Kwalitatieve uitwerking regionale 
AV bedrijventerreinenstrategie 
2016 
 

Besluiten om: 

• In te stemmen met bijgaande memo naar 
aanleiding van de door Stec opgeleverde 
eindrapportage van de kwalitatieve verdieping 
bedrijventerreinen.   

Voorzitter 6.6 

6.7 Wijziging begroting 2019 Besluiten om: 
▪ De te wijzigen gemeenschappelijke regeling 

voorlopig vast te stellen en hiervoor instemming te 
vragen aan de colleges en raden van de huidige 
leden. 

▪ De herziene begroting 2019 voorlopig vast te 
stellen en hiervoor een traject van zienswijze toe 
te passen uitgaande van: 

▪ Een begrotingsresultaat zonder batig of 
nadelig saldo met een budget voor 
onvoorziene uitgaven van € 10.000;  

▪ De vastgestelde begroting 2019 
overeenkomstig de herziene begroting 
2019 volledig te wijzigen. 

Dhr. Bonthuis volgt 

6.8 Benoeming DB lid Dienst 
Gezondheid & Jeugd en 
kennisnemen van vertegen-
woordiging in de Stuurgroep 
Serviceorganisatie Jeugd 

Besluiten om: 
▪ De heer Kraaijeveld voor te dragen als DB-lid 

Dienst Gezondheid & Jeugd. 
▪ Kennis te nemen van de vertegenwoordiging 

namens de AV in de stuurgroep Serviceorganisatie 
Jeugd door de heer Vat. 

Dhr. Van der Borg 6.8 

7 Onderwerpen ter bespreking 

     

8 Onderwerpen ter informatie 

 

9 Rondvraag Korte vragen naar aanleiding van de vergadering Voorzitter  


