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VAN: College van B&W

Antwoorden vragen fractie VN

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inleiding 
Tijdens de rondvraag van de oordeelsvormende vergadering van 17 september heb ik u twee vragen 
gesteld. 
Samengevat: 
1. Zou het niet verstandig zijn om ons aan te sluiten bij Geldermalsen en dus ook onze inwoners e.a. direct 
te betrekken bij de besluitvorming over de samenwerking?

De aansluiting bij Geldermalsen is vooralsnog niet de keuze van de gemeente Neerijnen. Ook onze gemeente
vindt het zeer belangrijk dat de gemeenschap wordt geconsulteerd over de vormen van samenwerking. Een 
voorstel (bestuurlijke visie) is recent opgesteld. Vanuit het college wordt voorgesteld, de participatie mee te 
nemen in de uitwerking van de bestuurlijke visie.

2. Bent u bereid om ons volgende week in een beeldvormende bijeenkomst concreet te informeren over de 
plannen van Geldermalsen met de daarbij horende financiële consequenties?
 
Wij hebben navraag gedaan over de kosten en aanpak van het consultatie traject in Geldermalsen, zodra de
informatie beschikbaar is, wordt het ter kennisname aan uw raad  gestuurd. Van onze kant willen we zeker 
de verkregen informatie zo nodig toelichten.

Van de zijde van uw college is toen alleen geantwoord dat het voorstel over een toekomstvisie light via het 
presidium bij de raad terecht zou komen.

NB Bij de presentaties van de toekomstvisie (3/9/2015) werd in het proces ook een verband gelegd met de 
toekomstige gemeentelijke samenwerking. 
Tijdens het presidium van 24/9/2015 vraagt de heer van Maanen ook naar een spoedige besluitvorming 
over de consultatie van burgers i.v.m. de samenwerking in gemeentelijk verband. 
Intussen verstrijkt de tijd en komt de besluitvorming over de samenwerking dichtbij. Tegelijkertijd is er nog 
geen zicht op de participatie van onze inwoners e.a. bij de gemeentelijke samenwerking.

Het bovenstaande brengt mij tot de volgende vragen. 
1. Bent u nog van plan onze inwoners, ondernemers e.a. te betrekken bij de besluitvorming over de 
samenwerking?

Het college hecht met uw Raad zeer aan het betrekken van de lokale samenleving bij de op handen zijn 
voornemens en/of uitwerking van voornemens. Dat sluit ook aan bij de uitgangspunten van de nota 
Burgerparticipatie die in 2014/15 is vastgesteld.

In het coalitieprogramma 2014 – 2018 is het voornemen afgesproken om een bestuurlijke visie op te stellen. 
Deze visie is een goede entree om met inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld ook in 
gesprek te gaan over de samenwerking in GNL verband.
Het college heeft  de afspraak vastgelegd in haar college programma, dat er een bestuurlijke visie zal 
worden opgesteld. Het raadsvoorstel is begin deze maand in het college vastgesteld.
Na een positieve besluitvorming in uw Raad over het opstellen van de visie, kan worden gestart met het 
consulteren van de lokale samenleving.



Verschillende communicatie middelen worden hiervoor ingezet. De gemeente wil haar uiterste best doen om
in interactie met onder meer de inwoners, de kernkwaliteiten / kernpunten van Neerijnen te benoemen en te 
verwerken in de de visie. Hierin zal worden gezocht naar de onderlinge samenhang tussen de gekozen 
thema’s (o.a. leefbaarheid, wonen en werken) voor de toekomst van de gemeente Neerijnen.
Deze kunnen tevens als input dienen voor de inrichting van de ambtelijke samenwerking GNL. In Neerijnen 
is bijvoorbeeld gekozen voor kerngericht werken. Dat wordt gewaardeerd door inwoners en dat willen we 
beslist behouden. Ook in de toekomst!

Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer en op welke wijze? 
2. Bent u van mening dat het betrekken van de raad bij een (eventueel) participatieproces van groot belang 
is? 
Natuurlijk wordt ook uw Raad betrokken bij het proces van visie vorming. Tussentijds wordt gerapporteerd 
aan uw Raad en raadsleden kunnen participeren in interactieve bijeenkomsten in de kernen. Uiteindelijk 
wordt het eindresultaat aan de Raad voorgelegd ter besluitvorming.

Gezien het spoedeisend karakter van mijn vragen hecht ik er aan op korte termijn een antwoord van u te 
mogen ontvangen.’ 
Ed van Tellingen 
Raadslid Voor Neerijnen 


