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INLEIDING
In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben de
laatste jaren de nodige veranderingen en herindelingen
plaatsgevonden. Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten
Molenwaard en Giessenlanden tot de nieuwe gemeente Molenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en
Zederik zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten
Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden hebben besloten om in het gebied van de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden samen te blijven werken aan belangrijke gemeente-overstijgende opgaven. Deze opgaven
zijn vastgelegd in de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA).
Om deze samenwerking vorm te geven is het huidige samenwerkingsverband (GR AlblasserwaardVijfheerenlanden) omgevormd tot een netwerksamenwerking. De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de opgaven ligt bij de partners die samenwerken rondom de verschillende opgaven. Zij
bepalen gezamenlijk wat er moet gebeuren en op welke wijze dat wordt georganiseerd. Centraal in deze
samenwerking functioneert nog steeds de GR Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, maar deze GR heeft vooral
een coördinerende en faciliterende rol en staat voor wat betreft de inhoudelijke besluitvorming voortaan
buitenspel.
Op woensdag 12 december 2018 hebben de colleges van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en
Vijfheerenlanden hun handtekening gezet onder de nieuwe wijze van samenwerken die per 1 januari 2019
een feit zal zijn. In dit document wordt toegelicht hoe deze samenwerking eruit ziet en hoe de verschillende
actoren binnen deze samenwerking met elkaar samenwerken. Dit document dient daarmee als een
handboek voor ‘Grenzeloos Samenwerken in en om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden’. Het handboek
dient als handvat voor iedere partij die deelneemt aan de samenwerking, denk hierbij aan het Strategisch
Beraad, het programmateam, ambtelijk en bestuurlijk trekkers, projectleiders, team RMA en bestuursleden
van de regio AV.
Dit handboek wordt eens per jaar door het team RMA geactualiseerd. Deze actualisaties zullen voor
instemming worden voorgelegd aan het programmateam. Als het om principiële wijzigingen gaat, dan zal dit
na instemming van het programmateam, ter instemming worden voorgelegd aan het Strategisch Beraad. Het
programmateam besluit wanneer er sprake is van principiële wijzigingen van de samenwerking.
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HOOFDSTUK 1
GRENZELOOS SAMENWERKEN
1.1 Ambitie
De Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kent een lange
historie van samenwerken. Dat is niet verwonderlijk; het
gebied is historisch, cultureel en landschappelijk nauw aan
elkaar verbonden. De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
horen bij elkaar en de betrokken gemeenten hebben
uitgesproken om, ongeacht de bestuurlijke ontwikkelingen,
te blijven samenwerken. In en om de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden zijn vraagstukken aan de orde, die
gemeente- en provinciegrenzen overstijgen. Daarbij vragen
deze opgaven om samenwerking tussen overheden,
ondernemers en maatschappelijke partners. De overheid
kan het niet alleen. De ambitie van deze samenwerking
is om, los van bestuurlijke grenzen, coalities rondom
maatschappelijke opgaven te vormen, waarbij het uitvoeren
van deze opgaven bijdraagt aan een aantrekkelijk gebied
om in te wonen, werken en recreëren.
1.2 Uitgangspunten
Voor het vormgeven van de regionale samenwerking liggen
de volgende uitgangspunten aan de basis:
•	De gemeenteraden worden actief betrokken bij het
opstellen en uitvoeren van de RMA;
•	De colleges zijn, samen met de overige
samenwerkingspartners verantwoordelijk voor de
uitvoering van de agenda en leveren bestuurlijk en
ambtelijk trekkers om de opgaven vorm en inhoud te
geven;
•	Partners zien meerwaarde in regionale samenwerking en
handelen met het regionaal belang voor ogen;
•	Partners zetten zich actief in en nemen
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verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een of
meerdere maatschappelijke opgave(n);
•	Partners zorgen samen of afzonderlijk voor het
verwerven van financiële middelen die nodig zijn voor de
uitvoering van een project;
•	Partners informeren elkaar en zorgen voor goede
communicatie naar de eigen organisatie en naar externe
partijen.
1.3 Vormgeving van de regionale samenwerking
Voor het adequaat aanpakken van de maatschappelijke
vraagstukken in de Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden
is een vernieuwende vorm van samenwerking ingericht.
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 (bestuurlijkmaatschappelijke) 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 coördinatie, stimulering
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
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.

worden betrokken bij het vormgeven en financieren van de
RMA en geïnformeerd over de voortgang.

1.4 Schematisch overzicht regionale samenwerking
Hieronder is een schematisch overzicht weergegeven
van de regionale samenwerking en de verschillende
verantwoordelijkheden daarbinnen. In de linker kolom
bovenaan staan weergegeven de gemeenteraden,
provinciale staten en het algemeen bestuur van het
waterschap. Deze partijen zijn primair verantwoordelijk en

Voor het coördineren en faciliteren van de regionale
samenwerking is (het bestuur van) de GR AlblasserwaardVijfheerenlanden verantwoordelijk. Het team RMA geeft
praktisch uitvoering aan deze verantwoordelijkheid
en fungeert als “spin-in-het-web” van de regionale
samenwerking.

De colleges van burgemeester en wethouders, de
gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van
het waterschap geven de dagelijkse sturing op de
samenwerking vorm. Zij wijzen voor de opgaven bestuurlijk
en ambtelijk trekkers aan die de opgaveplannen opstellen.
De ambtelijk trekkers zorgen voor de uitvoering van deze
plannen, en coördineren de inzet vanuit de deelnemende
organisaties. De projectleiders sturen de uitvoering van
de concrete projecten die binnen de opgave worden
vormgegeven.
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1.5 Partners
Als we Grenzeloos Samenwerken, dan doen we dat met
allerlei partijen samen. Deze partners delen we als volgt in:
1.5.1 Kernpartners
De gemeenten Gorinchem, Molenlanden en
Vijfheerenlanden dragen de samenwerking en financieren
de vaste lasten van de samenwerking (de kosten van de
Gemeenschappelijke Regeling – hoofdstuk 3). Zij betalen
daarvoor een jaarlijkse vaste bijdrage per inwoner.
Daarnaast participeren de kernpartners ook in de opgaven
en projecten en leveren daarvoor financiering, inzet en
kennis. Deze kernpartners worden ook wel “het motorblok”
van de samenwerking genoemd.
1.5.2 Strategische partners
De strategische partners zijn de provincies Utrecht en ZuidHolland en het Waterschap Rivierenland. Zij participeren
in verschillende opgaven binnen de RMA die in lijn zijn met
hun verantwoordelijkheden en ambities. Daarbij leveren zij
financiering, inzet, kennis en netwerken.
1.5.3 Samenwerkingspartners
Alle overige partijen die een waardevolle toevoeging
kunnen en willen leveren aan een of meer opgaven en
projecten noemen we samenwerkingspartners. Het kan
gaan om buurgemeenten, maatschappelijke organisaties,
bedrijven, inwoners of andere partners die een bijdrage
aan een opgave of project kunnen en willen bieden. Ze
dragen dus niet de agenda als geheel, maar sluiten zich op
onderdelen aan. Wel wordt van samenwerkingspartners
voor de betreffende opgaven of projecten een actieve
bijdrage in capaciteit, kennis of middelen verwacht.
1.6 Financiering van de samenwerking
In de financiering van de samenwerking wordt onderscheid
gemaakt tussen de financiering van de Gemeenschappelijke
Regeling en de netwerksamenwerking voor de uitvoering
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van de RMA. De GR wordt gefinancierd door bijdragen
vanuit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en
Vijfheerenlanden; zij leveren een bijdrage naar rato van
het aantal inwoners. De kosten van de GR bestaan uit de
personeelskosten en een beperkt werkbudget voor het
team RMA. De gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor
de (beperkte) financiële risico’s en dragen naar verhouding
bij aan eventuele tekorten of delen naar verhouding in
eventuele overschotten.
De uitvoering van de RMA wordt gefinancierd per project.
Van alle partners die deelnemen aan een project wordt
verwacht dat ze ook een bijdrage aan het project leveren.
Dat kan een financiële bijdrage zijn, maar ook een bijdrage
in capaciteit en/of kennis. De bestuurlijk en ambtelijk
trekker (zie hoofdstuk 3) zijn verantwoordelijk voor het
innen van de bijdragen en het voeren van de financiële
administratie van projecten binnen de opgave. De
organisatie van de ambtelijk trekker verwerkt de inkomsten
en uitgaven behorende bij de opgave en voert de financiële
administratie feitelijk uit. De financiële afspraken worden
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
1.7 Deelname
Deelnemen aan een van de opgaven of projecten kan
door contact op te nemen met de ambtelijk trekker van
de betreffende opgave. Meer informatie over de opgaven
is te vinden in het RMA-boekje1). Actuele contactgegevens
van de trekkers van de opgaven zijn te vinden in het
contactoverzicht2).

HOOFDSTUK 2
REGIONAAL MAATSCHAPPELIJKE
AGENDA
2.1 Doel
In de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA)1) staan
weergegeven de belangrijkste opgaven voor het gebied in
en om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het zijn de
opgaven waaraan de kernpartners en strategische partners
zich voor een periode van vier jaar hebben gecommitteerd.
De RMA kunt u hier vinden. Doel van de RMA is om met
behulp van het werken aan deze opgaven een leefbaar
en aantrekkelijk, economisch krachtig en klimaat robuust
gebied te realiseren.
2.2 Netwerkorganisatie
De uitvoering van de RMA wordt vormgegeven als een
netwerkorganisatie. Rondom de opgaven en projecten
worden samenwerkingspartners gezocht die samen willen
werken aan het bereiken van concrete resultaten binnen
de ambities van de opgaven. Deze partners zijn samen
verantwoordelijk voor het vormgeven aan en uitvoeren
van de opgaven. Zij bepalen wat er moet gebeuren en
regelen financiering, inzet en kennis om dit mogelijk te
maken. Ook leggen zij verantwoording af aan de betrokken
achterbannen over de behaalde resultaten. Hierin wordt
afgestapt van het idee van een hiërarchie en vaste
structuur van samenwerking. Zo zorgen we ervoor dat de
inhoud van de opgaven centraal staat, informatie snel kan
worden gedeeld, middelen snel ter beschikking kunnen
worden gesteld en besluiten voortvarend kunnen worden
genomen. Dit komt de voortgang ten goede. De RMA vormt

als het ware een ‘team van teams’. Alle partijen kiezen er
zelf voor om aan een opgave of project mee te werken
wat zorgt voor eigenaarschap, een grotere motivatie,
gezamenlijke kracht en zelforganisatie bij de uitvoering. Te
veel structuren kunnen ervoor zorgen dat de energie uit de
organisatie verdwijnt. Commitment aan de agenda en het
aanpakken van de opgaven wordt daarmee een belangrijk
sleutelwoord. Commitment start bij de ambitie om samen
werk te maken van de maatschappelijke opgaven.
2.3 Kernverantwoordelijkheden
2.3.1 Bestuurlijk en Ambtelijk Trekker
Elk van de maatschappelijke opgaven wordt begeleid door
een bestuurlijk en ambtelijk trekker. Zij zijn afkomstig
van een van de kern- of strategische partners. De
opgavetrekkers fungeren als bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgevers voor de opgave. Zij hebben de taak om
de concrete uitwerking van de opgave te begeleiden. Ook
bepalen de trekkers, in overleg met de partners, op welke
wijze wordt overlegd, welke partijen daaraan deelnemen en
hoe vaak overleg zal plaatsvinden. Elk half jaar melden zij
de voortgang van de opgave aan de deelnemende partners
en aan het Strategisch Beraad en presenteren deze tijdens
de jaarlijks te organiseren conferentie.
Elke opgave heeft een bestuurlijk trekker.
Hij/zij is verantwoordelijk voor:
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•	Invulling geven aan de filosofie van Grenzeloos
Samenwerken en de nieuwe werkwijze die daaruit
voortvloeit: partners verbinden, coalitie smeden
vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en
ondernemers;
•	Inrichten van een flexibele samenwerking, die kan
meebewegen met de dynamiek van de opgave, met de
belangen van de samenwerkingspartners en met het
schaalniveau waarop de opgaven zich afspeelt;
• Het fungeren als bestuurlijk opdrachtgever;
•	Het formuleren van de bestuurlijke ambitie samen met
betrokken partners;
•	Namens de samenwerking als boegbeeld voor het
onderwerp van de opgave optreden;
•	Over het belang van de eigen gemeente heen kijken.
Commitment ligt bij de opgave, en niet primair bij de
belangen van de eigen gemeente. De voortgang van de
maatschappelijke opgave bewaken;
•	Het toezien op een goede afstemming tussen opgave en
partners; bereikbaar en benaderbaar zijn, partijen die
een rol (willen) spelen voor de opgave moeten eenvoudig
contact kunnen maken met de bestuurlijk trekker;
•	Het bewaken van relaties met andere opgaven: de eigen
opgave kunnen verbinden aan andere opgaven, en
daarmee de integraliteit van de RMA bevorderen;
•	Bovenregionaal kunnen acteren. De opgave kunnen
verbinden met landelijke trends en ontwikkelingen.
•	Bestuurlijk begeleiden en aansturen van ambtelijke
trekker;
• Het vaststellen van projectplannen;
•	Elk half jaar verslag doen over de voortgang van de
opgave aan het Strategisch Beraad;
•	Jaarlijks de voortang van de opgave presenteren tijdens
een conferentie.
Elke opgave heeft een ambtelijk trekker. Hij/zij is
verantwoordelijk voor:
• Het fungeren als programmamanager;		
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• Het fungeren voor de opgave als opdrachtnemer;
•	Het fungeren als opdrachtgever voor projecten die uit
een opgave voortkomen;
•	Het opstellen van een opgaveplan met hulp van de
bestuurlijk trekker en van betrokken partijen die belang
hebben bij/ iets bijdragen aan dit thema. Voor het
opgaveplan3) is een format beschikbaar;
•	Het realiseren van de opgave; daarin proactief zijn met
partners;
•	Het zorgen voor randvoorwaarden: mensen/geld/
middelen;
•	Het bewaken van de voortang van de projecten;
• Het bewaken van de relaties tussen projecten;
• Het monitoren van de omgeving (actoren/factoren);
• Zorgen voor goede voorbereiding bij besluitvorming;
•	Voorbereiden van de verantwoording door de bestuurlijk
trekker aan het Strategisch Beraad en tijdens de jaarlijkse
conferentie.
2.3.2 Projectleiders
Elke opgave wordt geconcretiseerd in een of meer
projecten. Per project wordt een projectleider benoemd
die afkomstig is van een van de samenwerkingspartners
of namens hen wordt ingehuurd. De ambtelijk trekker
kan ook als projectleider fungeren. De projectleider is
verantwoordelijk voor:
• Het fungeren als opdrachtnemer van een project;
• Het opstellen van een projectplan volgens het format4);
•	Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst
volgens het format5);
•	Het verantwoorden over de voortgang van een project;
•	Het zorgen voor randvoorwaarden: mensen/geld/
middelen;
• Het zorgen voor draagvlak bij realisatie van het project;
•	Het bewaken van de samenhang met andere projecten
binnen of buiten de opgave;
•	Eenduidige financiële en inhoudelijke informatie leveren
aan de ambtelijk trekker van de opgave.

2.3.3 Netwerkmanager
De netwerkmanager is verantwoordelijk voor de
coördinatie en facilitering van de samenwerking in het
kader van de RMA en fungeert daarin als “spin-in-hetweb”. Meer specifiek zijn de verantwoordelijkheden van de
netwerkmanager als volgt:
•	Adviseert Ambtelijk en Bestuurlijk Trekkers, Strategisch
Beraad (paragraaf 3.4.1) en Programmateam (paragraaf
3.4.2) over belangrijke strategische ontwikkelingen en
doet voorstellen daartoe;
•	Is voorzitter van het Programmateam en secretaris van
het Strategisch Beraad;
•	Houdt zicht op mogelijkheden voor externe financiering
in de vorm van subsidies vanuit Europa, de landelijke
overheid of de provinciale overheden;
•	Zorgt voor het tot stand komen van een in en om de
regio breed gedragen Regionaal Maatschappelijke
Agenda;
•	Bewaakt de voortgang van de opgaven en projecten
binnen de agenda en rapporteert daarover aan het
Strategisch Beraad en het Programmateam;
•	Draagt zorg voor het halfjaarlijks opstellen van een
uitvoeringsplan waarin aanvragen voor financiële
middelen en inzet worden gebundeld en dat wordt
aangeboden aan de samenwerkingspartners;
•	Stimuleert de samenwerking door actief verbinding te
leggen met potentiële samenwerkingspartners en andere
samenwerkingsverbanden;
•	Draagt zorg voor adequate communicatie over de
voortgang van de RMA naar alle betrokkenen;
•	Draagt zorg voor de organisatie van alle overlegvormen
in het kader van de RMA, zoals Strategisch Beraad,
Programmateam, de RMA-donderdagen, de
bijeenkomsten in het kader van de RMA Werkplaats, de
raadsbijeenkomsten en de jaarlijkse conferentie.
2.4 Overlegvormen en -structuur
De samenwerkingspartners bepalen gezamenlijk hoe zij

vorm willen geven aan het overleg dat nodig is voor de
voortgang van de opgaven en projecten. Zij bepalen op
welke wijze, hoe vaak en waar zij willen overleggen. De
opgavetrekkers zorgen ervoor dat de gekozen wijze van
overleg wordt georganiseerd, dat eventueel uitnodigingen
worden gedaan en stukken tijdig worden verstuurd.
2.4.1 Strategisch Beraad
Het Strategisch Beraad (SB) bestaat op dit moment uit
de burgemeesters van de AV-gemeenten (Gorinchem,
Molenlanden en Vijfheerenlanden), gedeputeerden uit de
provincies Utrecht en Zuid-Holland en de dijkgraaf van het
waterschap Rivierenland. Afhankelijk van ontwikkelingen
kunnen ook andere burgemeesters, gedeputeerden of
dijkgraven toetreden. Het SB kan ook deelnemers uit
de private sector of maatschappelijke organisaties bij
bijeenkomsten uitnodigen. Afhankelijk van het onderwerp
kunnen ook bestuurlijk trekkers worden uitgenodigd. Eén
van de deelnemende burgemeesters is voorzitter van
het SB en vertegenwoordigt het samenwerkingsverband
in- en extern. Het SB heeft als taak toe te zien op het
goed functioneren van de samenwerking en spreekt over
belangrijke strategische ontwikkelingen en het effect op de
agenda als geheel. Het SB bespreekt nieuwe ontwikkelingen
in en om de AV die kunnen leiden tot aanpassing of
uitbreiding van de agenda. Het SB komt 2 keer per jaar
bijeen. De netwerkmanager (zie 3.5) fungeert als secretaris
van dit overleg.
2.4.2 Programmateam
Het programmateam bestaat uit directie- of MTleden met mandaat vanuit gemeenten en ambtelijk
vertegenwoordigers met mandaat vanuit de provincies en
het waterschap (mandaat om te acteren over onderstaande
verantwoordelijkheden). Het team komt eens per twee
maanden samen.
Het programmateam is verantwoordelijk voor de volgende
punten:
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•	Het adviseren van het Strategisch Beraad (op hoofdlijnen)
en opgavetrekkers;
•	Ambtelijk opdrachtgeversoverleg voor de gehele RMA;
•	Voorkomen van strijdigheden binnen de agenda als
geheel;
•	Zicht houden op bijdragen die partners leveren, bijsturen
waar nodig is.
•	Het programmateam wordt voorgezeten door de
netwerkmanager (zie 3.5).
2.4.3 RMA-donderdag
Om te voorkomen dat er een “bestuurlijke chaos”
ontstaat omdat alle opgavetrekkers individueel in vaak
dezelfde (bestuurlijke) agenda’s vergaderingen moeten
gaan plannen, is de “RMA-donderdag” georganiseerd.
Iedere maand wordt één donderdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur in de bestuurlijke agenda’s vrijgehouden
voor de vergaderingen in het kader van de RMA. Uiterlijk
2 maanden voor de betreffende “RMA-donderdag” geven
opgavetrekkers aan of zij een vergadering willen inplannen.
Zo snel mogelijk daarna wordt dan door het Team RMA
bekend gemaakt hoe de planning er voor de komende
“RMA-donderdag” uitziet. Vaak worden deze bestuurlijke
overleggen (tafels) voorafgegaan door (ambtelijke)
vooroverleggen waar bestuurlijke overleggen worden
voorbereid. Ook hiervoor zijn in het vergaderschema data
opgenomen die meestal 2 tot 3 weken voorafgaand aan
het bestuurlijk overleg plaatsvinden. De gehele coördinatie,
planning en uitvoering van deze vergaderingen ligt bij de
ambtelijk trekker.
2.4.4 RMA Werkplaats
Tussen de verschillende opgaven en projecten binnen de
RMA bestaan veel raakvlakken. Om ervoor te zorgen dat
de opgaven en projecten goed op elkaar zijn afgestemd,
komen de ambtelijk trekkers van de opgaven eens per 2
maanden bij elkaar in de RMA Werkplaats. Er wordt gezorgd
voor een gezamenlijke werkplek waar de trekkers kunnen
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werken aan hun opgaven, kunnen afstemmen met collega’s
en hulp aan elkaar kunnen vragen. Bovendien kunnen deze
dagen worden gebruikt om gezamenlijk te werken aan
het versterken van competenties die nodig zijn voor het
succesvol vormgeven van regionale samenwerking in een
netwerkstructuur, en het uitvoering geven aan de RMA.
2.5 Sturing en financiering
2.5.1 Het opstellen van de RMA
De Regionaal Maatschappelijke Agenda1) wordt aan het
begin van een vierjaarlijkse gemeentelijke bestuursperiode
opgesteld. De RMA wordt opgesteld door gemeenten,
provincies, waterschap, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven in en om de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. In verschillende bijeenkomsten/
conferenties wordt met elkaar gesproken over de
belangrijke opgaven in de regio en welke een plek moeten
krijgen in de RMA voor de komende vier jaar. De RMA wordt
vastgesteld door de raden van de kernpartners (op dit
moment Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden).
In de afgelopen periode is de RMA voor de periode van
maart 2018 tot maart 2022 opgesteld. In de RMA staan de
belangrijke maatschappelijk opgaven waar de regio in de
komende jaren mee aan de slag gaat. Dit zijn 15 opgaven
verdeeld over drie strategische thema’s: leefbaar &
aantrekkelijk, economisch krachtig en klimaat robuust. Een
overzicht van de opgaven voor 2018-2022 met toelichting is
hier te vinden.
2.5.2 Opgaveplan
De bestuurlijk trekker die voor een bepaalde opgave is
aangesteld, gaat op zoek naar samenwerkingspartners
die gezamenlijk vorm willen geven aan het opgaveplan. Dit
is een sturend/coördinerend document over de ambitie
en de vertaling van deze ambitie in concrete projecten
binnen een opgave. De samenwerkingspartners stellen

dit plan gezamenlijk op en verbinden zich aan de verdere
vormgeving en realisatie. De looptijd van dit plan is gelijk
aan die van de RMA (ongeveer 4 jaar) en wordt jaarlijks met
de samenwerkingspartners binnen de opgave geëvalueerd.
Gezamenlijk geven de samenwerkingspartners vorm aan
concrete projecten om de gestelde ambities daadwerkelijk
te gaan invullen en realiseren. Voor het opstellen van een
opgaveplan is een format ontwikkeld3).
2.5.3 Projectplan
In het opgaveplan staan een of meer projecten genoemd.
Per project (of bundeling van projecten) binnen een opgave
wordt een projectplan opgesteld waarin duidelijk wordt
aangegeven wat het project behelst. De projectleider stelt
het projectplan in overleg met de projectdeelnemers op.
Voor het projectplan is een format4) beschikbaar dat de
projectleider helpt bij het opstellen van het projectplan en
waarin wordt aangegeven welke onderdelen in ieder geval
aan de orde moeten komen. Naar behoefte kunnen zaken
worden toegevoegd als het van belang is om daarover
zaken in het projectplan vast te leggen. Het projectplan
dient te worden geaccordeerd door de aan het project
deelnemende partijen en de bestuurlijk en ambtelijk
trekker van de opgave waartoe het project (of de bundeling
van projecten) behoort.
2.5.4 Samenwerkingsovereenkomst
Naast dit projectplan wordt ook een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld. In de SOK worden met
name de juridische kant van de samenwerking in het kader
van het project vastgelegd. Het geeft een overzicht van de
rechten en plichten van de deelnemers ten aanzien van dit
project. In de SOK wordt verwezen naar het projectplan.
Ook voor de SOK is een format5) beschikbaar. Beide
documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

trekker van de opgave waartoe het project (of de bundeling
van projecten) behoort.
2.5.5 Uitvoeringsplan RMA
Het aanvragen van budgetten voor projecten vindt in
principe twee keer per jaar plaats: op 1 maart en op
1 september. Deze data sluiten aan op de gemeentelijke
beleidscyclus. De aanvragen worden gebundeld omdat het
dan voor partijen gemakkelijker wordt om een integrale
afweging tussen opgaven en projecten te maken.
De aanvragen worden gebundeld in een “Uitvoeringsplan
RMA”. Het uitvoeringsplan6) wordt aangeboden aan de
colleges en raden van de kerngemeenten en aan de
strategische partners. We gaan ervan uit dat deze partijen
binnen twee maanden aangeven in welke mate zij akkoord
kunnen gaan met de aangevraagde budgetten.
2.5.6 Sturingsrapportage RMA
Twee keer per jaar wordt een rapportage opgesteld met
betrekking tot de stand van zaken rondom de opgaven en
de projecten. De ambtelijk opgavetrekkers leveren voor
hun projecten informatie aan over de voortgang, zowel
inhoudelijk als financieel. Op basis daarvan wordt een
sturingsrapportage samengesteld die wordt aangeboden
aan de colleges en raden van de kerngemeenten en
aan de strategische partners. De verantwoording op het
niveau van de individuele opgaven en projecten naar
de samenwerkingspartners en eventuele achterbannen
wordt verzorgd door de opgavetrekkers. Deze
sturingsrapportages worden tegelijk opgeleverd met de
uitvoeringsplannen (zie paragraaf 3.5.4). Zo is op twee
momenten helemaal helder hoe het met de opgaven en
projecten is gegaan en wat er aan nieuwe budgetten wordt
gevraagd. Dit komt het besluitvormingsproces ten goede.
Voor het vastleggen van de voortgang van opgaven en
projecten wordt ook gebruik gemaakt van een format7).

Ook de SOK dient te worden geaccordeerd door de aan het
project deelnemende partijen en de bestuurlijk en ambtelijk
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2.6 Communicatie
Voor zorgvuldige communicatie naar alle betrokkenen
rondom de regionale samenwerking wordt een
communicatiestrategie opgesteld. In dit document wordt
in detail weergegeven wat op welke wijze op welk moment
wordt gecommuniceerd. Hieronder staan de belangrijkste
communicatiewijzen in hoofdlijn beschreven.
2.6.1 Conferentie
Jaarlijks wordt in september een conferentie georganiseerd
om alle betrokkenen bij de RMA (gemeenten, provincies,
waterschap, samenwerkingsverbanden, maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven) te informeren over de
stand van de opgaven en om te spreken over nieuwe
ontwikkelingen.
2.6.2 Raadsbijeenkomsten
Drie avonden in het jaar worden gereserveerd om specifiek
de gemeenteraden bij de praten over concrete, merendeels
opgaven-gebonden, ontwikkelingen.
2.6.3 Nieuwsbrief
Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief met de
belangrijkste ontwikkelingen per opgave en project. Deze
zal worden verstuurd naar betrokken en naar iedereen die
zich op deze nieuwsbrief heeft geabonneerd.
2.6.4 Website
De website www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl
geeft een overzicht van de regionale samenwerking en
de verschillende opgaven daarbinnen. Verder is daar
alle relevante en praktische informatie rondom de
samenwerking te vinden, zoals de RMA en dit handboek.
De opgavetrekkers en projectleiders zijn verantwoordelijk
voor het actueel houden van de informatie over hun
opgaven en projecten. Team RMA zal coördineren dat
hieraan ook wordt voldaan.
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HOOFDSTUK 3
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
3.1 Doel
Het doel van de Gemeenschappelijke Regeling
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het coördineren en
faciliteren van de regionale samenwerking, in casu de
uitvoering van de opgaven en projecten. De GR is dus niet
inhoudelijk verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten.
De GR zorgt ervoor dat er een RMA wordt ontwikkeld en
dat de noodzakelijke kaders worden aangereikt waarmee
de samenwerking succesvol kan worden gerealiseerd.
3.2 Juridische vormgeving
De GR komt voort uit en is gebaseerd op de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) in de vorm van een
Openbaar Lichaam. De GR heeft een Algemeen en een
Dagelijks Bestuur. Verder is er het Team RMA dat uitvoering
geeft aan de verantwoordelijkheid van de GR in opdracht
van het bestuur.
3.3 Kernverantwoordelijkheden
3.3.1 Bestuur
Het bestuur van de GR is verantwoordelijk voor de
coördinatie en het faciliteren van de netwerksamenwerking
en de daarmee gepaard gaande financiering. Het Dagelijks
Bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
bestaat uit de 3 burgemeesters van Gorinchem,
Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het Algemeen Bestuur
bestaat uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met een

wethouder uit ieder van de gemeenten. Het Algemeen
en Dagelijks Bestuur komen 2 à 3 keer per jaar bij elkaar
en behandelen dan de begroting en jaarrekening van
de Gemeenschappelijk Regeling. De stukken van de
vergaderingen zijn hier te lezen3).
3.3.2 Regiosecretaris
De regiosecretaris is verantwoordelijk voor het
voorbereiden van de vergaderingen van het Dagelijks
en het Algemeen bestuur en het uitvoering geven aan
de besluiten die worden genomen. Daarnaast geeft de
regiosecretaris leiding aan team RMA (zie paragraaf 4.3.3.).
Deze rol is onderdeel van de functie van netwerkmanager
(paragraaf 3.3.3).
3.3.3 Team RMA
Het team RMA bestaat uit de netwerkmanager,
een controller en een medewerker communicatie
en secretariaat. Het team RMA ondersteunt de
opgavetrekkers, het programmateam en het Strategisch
Beraad bij een goede uitvoering van de RMA. Het is
verantwoordelijk voor de volgende punten:
• Het strategisch adviseren en lobbyen
	Team RMA houdt maatschappelijke ontwikkelingen en de
eventuele invloed hiervan op de samenwerkingsagenda
in de gaten. Ook verkent het de mogelijkheden
voor subsidie uit Europa, nationale of provinciale
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middelen. Dit alleen voor de samenwerkingsagenda
als geheel: projectleiders zijn verantwoordelijk voor
subsidieaanvragen binnen een project.
• Het stimuleren en coördineren van samenwerking
	Het begeleiden van het proces om tot een
samenwerkingsagenda (RMA) te komen. Daarnaast
coördineert het besluitvormingsmomenten bij de
gemeenten en partners en rapporteert het team RMA
over samenwerkingen.
•	
Communicatie
	De resultaten en het proces van de samenwerkingsagenda zichtbaar maken naar buiten.
•	
Organisatie van bijeenkomsten
	De organisatie van de vergaderingen van het Strategisch
Beraad, het Programmateam, de RMA-donderdagen,
de RMA Werkplaats, het AB en DB van de GR, het
Controllersoverleg en de raadsbijeenkomsten en
jaarlijkse conferentie.
3.3.4 Controllersoverleg
Het controllersoverleg is de vergadering van de
regiocontroller en de controllers uit de kerngemeenten.
Het controllersoverleg vindt plaats ter voorbereiding op
vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.
Het controllersoverleg adviseert het bestuur van de GR
over de financiële verantwoording en ontwikkelingen over
de beleidsvelden van de GR.
3.4 Sturing en financiering
3.4.1 Begroting en Jaarrekening
De verantwoordelijkheid van de GR beperkt
zich tot coördinatie en ondersteuning van de
netwerksamenwerking in het kader van de RMA.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de samenwerking
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ligt bij de opgavetrekkers en de partners die binnen een
opgave met elkaar samenwerken. De begroting van de GR
beperkt zich daarom tot de kosten van de medewerkers
van het team RMA en een beperkt budget voor uitvoering
van ondersteunende activiteiten. Uiteraard wordt na afloop
van het jaar een jaarrekening opgesteld. De begroting van
het komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar
worden in april aan het bestuur aangeboden. Het bestuur
neemt een voorlopig besluit en stuurt beide documenten
naar de colleges voor een zienswijze. Na ontvangst van de
zienswijzen neemt het bestuur in juli een definitief besluit
over zowel de begroting als de jaarrekening.
3.4.2 Tussentijdse rapportages (BURAP)
Omdat de uitgaven van de GR beperkt en zeer goed
voorspelbaar zijn, is het in principe niet nodig om
tussentijds bestuursrapportages op te stellen. Alleen als er
bijzondere omstandigheden zijn, dan kan daartoe alsnog
door het bestuur worden besloten.

LINKS
1)		 Boekje Regionaal Maatschappelijke Agenda: pag. 6/1.7
		https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/02/Regiobureau-RMA-Brochure_def_.pdf
2)		 Contactinformatie: pag. 6/1.7
		https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/11/RMA-Contactlijst-versie-21-11-2018.pdf
3)		 Format Opgaveplan: pag. 8/2.3.1 en pag. 11/2.5.2
		https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/11/Format-Opgaveplan.docx
4)		 Format Projectplan: pag. 8/2.3.2 en pag. 11/2.5.3
		https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/11/Format-Projectplan.docx
5)		 Format Samenwerkingsovereenkomst: pag. 8/2.3.2 en pag. 11/2.5.4
		https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/11/Format-SOK.docx
6)		 Format Uitvoeringsplan: pag. 11/2.5.5
		https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/11/RMA-Uitvoeringsplan-2019-versie-1-10-2018.pdf
7)		 Format Voortgangsrapportage: pag. 11/2.5.6
		https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/11/Format-Voortgangsrapportage-Project.docx
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