Nieuwsbrief
Grenzeloos Samenwerken
Deze nieuwsbrief is afkomstig van het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en is bestemd voor colleges van B&W,
gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, voor Gedeputeerde en
Provinciale Staten van de provincies Zuid-Holland en Utrecht en voor DB en AB Waterschap Rivierenland

Jaarwisseling: Afsluiting en nieuw
begin!
Het einde van een jaar is een tijd van terugkijken en vooruitzien. Deze
jaarwisseling is voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook
afscheid nemen en welkom heten van meerdere burgemeesters in het
bestuur van de regio AV. Daarom wordt in de laatste nieuwsbrief van
2019 ruimte gegeven aan vier burgemeesters. Zij memoreren het
eerste jaar van de nieuwe samenwerkingsvorm ‘Grenzeloos
Samenwerken’ en geven hun visie op het vervolg.
Dirk van der Borg en Jan Pieter Lokker geven aan het einde van hun
burgemeesterschap in de regio AV hun beschouwing op de
samenwerking en hoop voor de toekomst. En de nieuwe
burgemeester in Vijfheerenlanden, Sjors Fröhlich, beziet de
samenwerking vanuit de nieuwe geografische ligging van zijn
gemeente. De nieuwsbrief start met de beschouwing van de
bestuursvoorzitter van de regio AV, Reinie Melissant.

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

“We moeten grens ontkennend werken
en de inhoud centraal stellen”
Bijna een jaar geleden was de officiële start van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De
voorzitter van de GRAV, de Gorinchemse burgemeester Reinie Melissant,
kijkt tevreden terug op de stappen die tot nu toe gezet zijn en doet een
pleidooi voor nog meer samenwerking op inhoud.
“We hebben als deelnemende gemeenten keuzes gemaakt en daarvoor
aangegeven aan welke RMA-opgaven we wel of niet meedoen”, vertelt
Reinie Melissant. “Iedere gemeente heeft daarin zijn eigen keuzes
gemaakt, dus ingetekend op inhoud. Het is goed dat we nu concreet bezig
zijn met de uitvoering en fijn om te zien hoe breed de samenwerking is
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tussen de verschillende partners. Wat dat betreft kijkt u naar een tevreden voorzitter! Maar… ik vind wel dat de
uitvoering nog iets slagkrachtiger mag, met meer focus en trekkerschap per RMA-opgave. En met zo weinig mogelijk
papier- en praatwerk; alle energie moet in het doen zitten! Zodat we met z’n allen zien dat we iets bewerkstelligen dat
anders nooit gerealiseerd zou zijn.” LEES VERDER>

“Tijd om het stokje over te dragen”
Hij is momenteel bezig aan zijn laatste weken als burgmeester van
Molenlanden en bestuurslid van de GRAV. Maar dat is nergens aan
te merken. Hij werkt door zoals hij jarenlang heeft gedaan, met
passie en enthousiasme voor het openbaar bestuur: Dirk van der
Borg.
Op 12 januari 2020 sluit hij een periode van bijna 14 jaar
burgemeesterschap af. Na Graafstroom en vervolgens Molenwaard
volgde zijn derde burgemeesterschap en wederom voor een
fusiegemeente: Molenlanden. Hiermee is Dirk van der Borg één van de
weinige en misschien zelfs de enige burgemeester in Nederland, die
na een herindeling als burgemeester tot tweemaal toe doorschoof
naar de nieuwere, grotere gemeente. “Men verwachtte dat ik ambitie
zou hebben voor het kroonbenoemde burgemeesterschap van
Molenlanden, maar ik heb besloten niet te solliciteren. Na 14 jaar is
genoeg genoeg.” Van der Borg zegt met volle teugen genoten te
hebben van zijn periode in Molenlanden en doet dat nog iedere dag.
“Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik stop, maar dat gaat wel
gebeuren. Dat geldt voor mijn ambt als burgemeester èn voor mijn
werk voor de GRAV. Ik ben er trots op dat ik samen met Kees de Haas
(netwerkmanager en secretaris bestuur GRAV, red.) mede vorm heb
mogen geven aan het regionaal samenwerkingsverband en dat ik
bestuurlijk trekker ben van de RMA-opgaven.” LEES VERDER>

“Bestuurlijke grenzen zijn ondergeschikt
aan het belang van inwoners”
Vorige maand heeft Jan Pieter Lokker afscheid genomen als waarnemend
burgemeester van Vijfheerenlanden. Met zijn afscheid komt er ook een
einde aan zijn bestuurswerkzaamheden voor de GR AlblasserwaardVijfheerenlanden (GRAV).
De periode waarin hij waarnemend burgemeester van Vijfheerenlanden was
noemt Jan Pieter Lokker een bijzonder mooie periode. “Ik kreeg de
mogelijkheid om samen met college, raad, ambtenaren en inwoners te
bouwen aan een nieuwe gemeente. Staatsrechtelijk stond er op 1 januari een
gemeente; maar het moest natuurlijk ook nog gevoelsmatig één gemeente
worden. En daar zijn we samen in geslaagd! Alle steden, dorpen en
buurtschappen van Vijfheerenlanden zijn zich heel bewust dat ze deel zijn
van een groter geheel. Dat laat onverlet dat de bijzondere eigenheid van alle
plaatsen recht over eind is gebleven. Dat is precies wat iedereen graag wilde.
Iedereen voelt zich op de eerste plaats bijvoorbeeld Leerbroeker,
Meerkerker of Vianees…, maar tegelijkertijd zijn al die mensen trots op hun
nieuwe gemeente, op hun Vijfheerenlanden!”
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Samenwerking noodzakelijk
De start van de fusiegemeente Vijfheerenlanden was ook de start van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling. Jan Pieter Lokker vertelt een fervent voorstander te
zijn van deze regionale samenwerking. “Het is ondenkbaar dat je die
maatschappelijke opgaven zonder samenwerking kunt realiseren. De problematiek
van deze RMA-opgaven is zo complex en grensoverschrijdend dat je altijd
meerdere partijen nodig hebt om ze op te lossen. Het is dan ook logisch dat de
nieuwe fusiegemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en de gemeente
Gorinchem de regionale samenwerking hebben doorgezet in het belang van alle
inwoners.” Lokker benadrukt dat bestuurlijke grenzen ondergeschikt zijn aan het
belang van inwoners. “Grenzen zijn een bestuurlijk concept. Belangrijker dan
grenzen is om te kijken waar inwoners zich op oriënteren qua onderwijs,
gezondheidszorg en winkelvoorzieningen en met wie zij zich verbonden voelen in
de streek.” LEES VERDER>

Waar
vertrouwen is
in de
toekomst, is
vooruitgang
mogelijk

“Grenzeloos samenwerken biedt kansen”
Met een BN-er als burgemeester weet meteen heel Nederland waar de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden ligt.
Sjors Fröhlich, voormalig hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, is sinds 14 november jl. volop aan de slag als
burgemeester van Vijfheerenlanden en dus ook als bestuurslid van de GRAV. Wij ontmoeten hem op zijn werkkamer in
het oude gemeentehuis van Vianen.
Hij is inmiddels een paar weken actief als burgemeester. De passie
en het plezier in het uitoefenen van zijn nieuwe ambt stralen van
hem af. “Het is mij tot nu toe buitengewoon goed bevallen. Ik wist
door mijn voorbereiding een beetje wat ik kon verwachten; en dat
komt ook wel uit. De intensiteit van dit vak is enorm. Je bent van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat met allerlei verschillende dingen
bezig. Zo ben ik druk bezig met mijn kennismakingronde, in mijn
eigen gemeente maar ook in de regio. Daarnaast gaan mijn
gebruikelijke ambtswerkzaamheden gewoon door. Dus
collegevergaderingen,
gemeenteraadvergaderingen,
allerlei
representatieve taken, mijn taken en verantwoordelijkheden op
het gebied van openbare orde en veiligheid en uiteraard de
activiteiten op regionaal niveau.”
Grenzeloos samenwerken belangrijk
Voor wat betreft de activiteiten op regionaal niveau vertelt Sjors Fröhlich dat voor hem, maar ook voor zijn gemeente,
grenzeloos samenwerken belangrijk is. Hij benadrukt dat door de geografische ligging van Vijfheerenlanden, de gemeente
een bijzondere positie heeft als het gaat om regionale samenwerking. “Doordat we nu bij de provincie Utrecht horen is
ons vertrekpunt Utrecht. Maar, door de ligging van onze gemeente èn de binding die veel inwoners van oudsher hebben
met de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zou het natuurlijk gek zijn als wij tegen de GRAV zeggen: ‘jongens, we willen
niks meer met jullie te maken hebben.’ Dat zou heel raar zijn! Neem bijvoorbeeld de Regio Deal. Die hebben we uiteraard
ondersteund. Daar heeft immers een groot gedeelte van onze gemeente direct profijt van. Het is voor mij belangrijk om
goede buren te zijn en vooral niet te denken in bestuurlijk juridische grenzen Daar hebben inwoners niets aan! Je moet
kijken naar belangen van inwoners en hoe je dan sámen dingen kunt oppakken. Dan kun je dus niet alleen naar Utrecht
kijken, maar moet je ook naar anderen kijken, zoals de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Culemborg en West
Betuwe. We zullen het gewoon met z’n allen moeten doen!” LEES VERDER>

Redactie: Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Email: info@regioav.nl Website: www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl
Twitter: regioAV Telefoon: 085-4868540
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