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De AV-gemeenten nemen een belangrijk besluit! 
De AV-gemeenten (inclusief Vianen) hebben de nieuwe regionale samenwerkingsagenda vastgesteld en besloten de 

nieuwe wijze van samenwerken per 1-1-2019 te implementeren. Het bestuur van de GR Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden heeft hierover op 4 juli jl. een – naar eigen zeggen – historisch besluit genomen. 

 

In de afgelopen periode heeft de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, samen met haar strategische partners (de 

provincies Zuid-Holland en Utrecht en het Waterschap Rivierenland) en met input van maatschappelijke partners en 

ondernemers, een nieuwe regionale samenwerkingsagenda ontwikkeld. Ontwikkelingen in de maatschappij en 

veranderende bestuurlijke verhoudingen in de regio vormden de aanleiding de regionale samenwerkingsagenda en de 

wijze van samenwerken te vernieuwen. De vernieuwde samenwerking wordt vormgegeven vanuit de inhoud van de 

opgaven en niet vanuit de bestuurlijke grenzen. We hebben dit programma “Grenzeloos Samenwerken” genoemd. 

Grenzeloos omdat we de opgaven in steeds wisselende coalities vormgeven en naast overheden ook samenwerken 

met maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de nieuwe regionale samenwerkingsagenda en de nieuwe wijze van 

samenwerken. 

 

Regionaal Maatschappelijke Agenda 
Eind vorig jaar is in samenspraak met vele partijen 

een agenda opgesteld met daarin de belangrijke 

opgaven voor het gebied in en om de Alblasserwaard 

en Vijfheerenlanden (AV). We hebben deze agenda 

de ‘Regionaal Maatschappelijke Agenda’ (RMA) 

genoemd. Rechts ziet u het boekje dat in februari van 

dit jaar is uitgekomen en is gedeeld met vele partijen 

in en om onze streek (als u op het boekje klikt kunt u 

de PDF-versie ervan lezen). 

 

Inmiddels hebben alle gemeenten in de AV (inclusief 

de gemeente Vianen) gesproken over deze agenda en 

hebben aangegeven de agenda tot uitvoering te 

willen brengen.  De toekomstige gemeenten 

Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden 

vormen zo samen het “motorblok” van de nieuwe 

samenwerking. Daarnaast zijn onze strategische 
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partners (provincies Zuid-Holland, Utrecht en het waterschap Rivierenland) in belangrijke mate ondersteunend aan 

een groot deel van deze opgaven. Verder werken we op verschillende opgaven samen met maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven. 

 

De RMA bevat 15 opgaven binnen de thema’s “Leefbaar & Aantrekkelijk”, “Economisch Krachtig” en 

“Klimaatrobuust”. Binnen deze opgaven wordt in steeds wisselende samenstelling samengewerkt met gemeenten om 

de AV heen, met maatschappelijke organisaties en met het bedrijfleven. Samen geven we grenzeloos vorm aan het 

realiseren van de gestelde ambities. 

 

Nieuwe werkwijze van regionale samenwerking  
In de nieuwe wijze van grenzeloze samenwerking in en rond de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat de inhoud 

voorop en de opgave centraal. De nieuwe werkwijze betreft een netwerksamenwerking, waarbij het eigenaarschap 

van en de sturing op onderwerpen op de inhoudelijke agenda is belegd bij de gemeenten en bij de andere deelnemers 

van deze samenwerking. Per opgave worden (bestuurlijk-maatschappelijke) coalities gevormd en wordt het 

trekkerschap van de opgave belegd bij een van de gemeenten of een van de andere strategische partners (waterschap 

en provincies). Het Strategisch Beraad ziet toe op het goed functioneren van de nieuwe samenwerking en signaleert 

relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de RMA. 

 

De regionale samenwerking werd de afgelopen 10 jaar (vanaf 1-1-2009) vormgegeven binnen de kaders van de 

Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Alle inhoudelijke besluiten werden genomen door 

het bestuur van de GR. Deze besluiten werden voorbereid door de verschillende portefeuillehoudersoverleggen met 

ondersteuning vanuit het regiobureau. Gemeenten werden op reguliere basis bijgepraat over de voortgang op de 

verschillende samenwerkingsdomeinen, maar de directe invloed was beperkt. De nieuwe wijze van samenwerken is 

veel meer gebaseerd op het vormen van coalities die gezamenlijke belangen delen en zelf verantwoordelijk zijn voor 

het vormgeven van de opgaven en het bereiken van resultaten. Kortom, de deelnemende partners staan aan het roer. 

Centraal blijft een team actief (team RMA) dat de samenwerking coördineert, faciliteert en zorgdraagt voor 

communicatie over voortgang en behaalde successen. Een veel compactere, lichtere GR dus met vooral 

ondersteunende activiteiten. 

 

Het Algemeen Bestuur heeft tijdens zijn vergadering op 4 juli jl. besloten om de GR naar deze nieuwe wijze van 

werken aan te passen. De gemeenten is concreet gevraagd om deze aanpassing van de GR formeel goed te keuren. Als 

deze formele goedkeuring heeft plaatsgevonden zal op 17 oktober de nieuwe GR-tekst formeel door de AV-

gemeenten (inclusief Vianen) ondertekend worden en per 1-1-2019 in werking treden. 

 

Reacties 

Heeft u opmerkingen of vragen over deze nieuwsbrief? We horen het graag.  

 

Contact 
Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden   T: 085-4868540 
Stadhuisplein 1  Postbus 119    E: info@regioav.nl 
4205 AZ  Gorinchem  4200 AC  Gorinchem   W: www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl 
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