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Op 22 mei j.l. heeft het college het onderzoek “Zaltbommel en de regio” ontvangen. Met veel 

belangstelling hebben wij het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen gelezen. Het doet 

ons genoegen te vernemen dat wij aan alle wettelijke eisen voldoen. Wij herkennen het algemene 

sfeerbeeld dat vanuit efficiency redenen op een informele en pragmatische werkwijze invulling 

wordt geven aan samenwerkingsverbanden waarbij kostenoverwegingen, kwaliteit en 

kwetsbaarheid en meerwaarde voor onze burgers als voorwaarden en belangrijke leidraden voor 

ons handelen zijn. Hieronder volgen een aantal opmerkingen. 

 

1 Nota Verbonden partijen 

Wij onderschrijven de aanbeveling om het gemeentelijke beleid te formaliseren in een nota 

verbonden partijen. Bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) 

wordt in het voortraject altijd aandacht aan kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid, en 

meerwaarde voor de burgers gegeven. Het is echter ook goed om dit in een algemene 

beleidslijn vast te leggen  en te monitoren of hieraan adequaat invulling wordt gegeven 

voor onze burgers. De betreffende beleidsambtenaar monitort dit nu wel maar het is goed 

om dit ook transparant te maken en deze informatie toegankelijk te maken voor de 

gemeentelijke organisatie. Het klopt dat bij uitval van medewerkers onze organisatie 

kwetsbaar is doordat wij een kleinere gemeente zijn. Echter door de hoge mate van 

betrokkenheid van onze ambtenaren en door uitwisseling van informatie met andere 

beleidsambtenaren van deelnemende partners in de gemeenschappelijke regelingen 

wordt deze kwetsbaarheid verminderd. Recentelijk nog hebben we onze zienswijze 

beschikbaar gesteld aan onze buurgemeente omdat betreffende ambtenaar daar nog 

maar net in dienst was. Desondanks onderschrijven we dat het goed is de taken, rollen en 

verantwoordelijkheden expliciet vast te leggen in een nota verbonden partijen.   
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2 Centraal toegankelijke informatie 

Wij onderschrijven de conclusie van een centraal toegankelijk dossier en werken hier 

graag aan mee. We gaan het in ieder geval voor onze gemeente op pakken. Wellicht is 

het ook mogelijk om dit regionaal op te pakken zodat alle betrokken ambtenaren en 

raadsleden van de deelnemende gemeenten over dezelfde informatie kunnen beschikken. 

 

3 Concretisering ambities  

Wij onderschrijven de aanbeveling om de ambities te concretiseren en te bezien of 

gemeenschappelijke regelingen hieraan een bijdrage leveren. Met name bij de oprichting 

van een GR ligt in de invloedsfeer. In een latere fase zijn we mede afhankelijk van de 

overige deelnemende partijen. Echter dit laat onverlet dat we wel kunnen bezien of onze 

ambities worden gehonoreerd door een GR of dat (voor zover het niet wettelijk verplicht 

is) een andere gemeenschappelijke regeling meer hierin kan betekenen. 

 

4 Aandacht voor gemeenschappelijke regelingen 

Wij onderschrijven uw aanbeveling om meer aandacht te geven aan GR’en. Op 15 mei j.l. 

hebben we een werkbijeenkomst georganiseerd voor raadsleden waarbij alle GR’en een 

toelichting op hun beleid hebben gegeven. Tevens konden zij hun jaarrekening en 

begroting toelichten. Deze bijeenkomst is voor de eerste keer gehouden en zal nog 

worden geëvalueerd. De raad kan ook gebruik maken van de mogelijkheid om een GR 

zelf uit te nodigen of informatieavonden te bezoeken. Graag maken we gebruik van de 

suggesties over bijpraatsessies, die in uw onderzoek worden gedaan. Wij zijn gaarne 

bereid om met de raad afspraken te maken over de wijze waarop, de frequentie van 

informeren en besluitvorming over de gemeenschappelijke regelingen plaats kan vinden. 

 

Wij gaan zoveel mogelijk invulling geven aan de aanbevelingen uit uw onderzoek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel 

 

 

 

 

 

 

 

W. (Wabe) Wieringa 

secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

burgemeester  

 


