
From: Aalbers, Giel 

Sent: donderdag 13 juni 2013 9:56:00 

To: info Oude IJsselstreek 

Cc: Videler, Hetteke  

Subject:  FW: Sterk en toekomstbestendig bestuur in Gelderland 

 

Waarde collega's, 
  
Gelieve het stuk in te boeken en op naam van Hetteke te zetten, met een cc aan griffie, Eus en mijn 
persoon.  
  
Giel Aalbers 
Gemeente Oude IJsselstreek 
Managementadviseur 
Secretaris rekenkamercommissie 
Mediator 
tel: (0315) 292 144 
mobiel 06 225 28 504 
e-mail: g.aalbers@oude-ijsselstreek.nl  
  
 
  _____   

 
Van: Kamp van de, Ingrid Namens Tamminga, Gerharda 

Verzonden: donderdag 13 juni 2013 09:32 

Aan: Videler, Hetteke; Aalbers, Giel 
Onderwerp: FW: Sterk en toekomstbestendig bestuur in Gelderland 

 
 
Hoi Hetteke, Giel, 
  
Gerharda vraagt of jullie voor één van de komende collegevergaderingen onderstaande mail willen 
verwerken in een advies aan het college. 
  
Groet Ingrid. 
  
  _____   

 
Van: VNG Gelderland [mailto:vnggelderland@chello.nl]  
Verzonden: woensdag 12 juni 2013 08:59 

Aan: Nobel, Jan; 'Apeldoorn'; 'Arnhem'; 'Barneveld'; 'Berkelland'; 'Beuningen'; 'Bronckhorst'; 'Brummen'; 
'Buren'; 'Culemborg'; Berg van den, Christian; Waart van, Nicolette; 'Druten'; 'Duiven'; 'Ede'; 'Elburg'; 

'Epe'; 'Ermelo'; 'Geldermalsen'; 'Groesbeek'; 'Harderwijk'; 'Hattem'; 'Heerde'; 'Heumen'; 'Lingewaal'; 

'Lingewaard'; 'Lochem'; 'Maasdriel'; 'Millingen aan de Rijn'; 'Montferland'; 'Neder-Betuwe'; 'Neerijnen'; 
'Nijkerk'; 'Nijmegen'; 'Nunspeet'; 'Oldebroek'; 'Oost Gelre'; Tamminga, Gerharda; 'Overbetuwe'; 'Putten'; 

'Renkum'; 'Rheden'; 'Rijnwaarden'; 'Rijnwaarden'; 'Rozendaal'; 'Scherpenzeel'; 'Tiel'; 'Ubbergen'; 'Voorst'; 
'Wageningen'; 'West Maas en Waal'; 'Westervoort'; 'Wijchen'; 'Winterswijk'; 'Zaltbommel'; 'Zevenaar'; 

'Zutphen' 
Onderwerp: Sterk en toekomstbestendig bestuur in Gelderland 

 
 

mailto:g.aalbers@oude-ijsselstreek.nl


 
  
 
  
 
Geachte gemeentesecretaris 
 
  
 
Tijdens een recent overleg tussen het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
en het bestuur van VNG-Gelderland  is besloten om samen het project ‘Sterk en 
toekomstbestendig  bestuur in Gelderland’ op te starten. Onderstaand treft u nadere 
informatie over het project aan. Ook is het projectvoorstel bijgevoegd. Gaarne verzoek 
ik u deze informatie in een van de komende vergaderingen van uw college van B & W 
aan de orde te stellen. 
 
  
 
Om er zeker van te zijn, dat alle 56 Gelderse gemeentebesturen bereikt worden is 
genoemde informatie ook aan het algemene mailadres van uw gemeente gezonden en 
zal u wellicht twee keer bereiken, waarvoor excuses. 
 
  
 
Vriendelijke groet, 
 
  
 
Frans Willems 
 
Adj. secretaris VNG-Gelderland 
 
  
 
  
 
  
 
Geacht college van b & w, 
 
  
 
Tijdens een druk bezochte bestuurdersconferentie op 30 januari jl. hebben vele 
Gelderse bestuurders stil gestaan bij intergemeentelijke samenwerking 
(www.gelderland.nl/igs). In het verlengde van die – gezamenlijk georganiseerde - 
conferentie hebben wij als GS en bestuur van de VNG afdeling Gelderland vanuit een 

http://www.gelderland.nl/igs
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complementaire verantwoordelijkheid met elkaar gesproken over de vervolgstappen ten 
aanzien van krachtig lokaal bestuur in onze provincie als een gemeenschappelijk 
gevoelde ambitie. Wij willen op korte termijn via een gezamenlijk project in onze 
provincie verder werken aan behoud en versterking van de bestuurskracht en 
toekomstbestendigheid van gemeenten. Aansluitend op wat hierover tijdens de Dag van 
de Gelderse Gemeenten op maandag 15 april jl. al door ons is gemeld, willen wij u met 
deze brief nader informeren over het project Sterk en toekomstbestendig bestuur in 
Gelderland. 
 
  
 
Inhoudelijke aanleiding 
 
Als gevolg van allerlei ontwikkelingen komt er heel veel op de gemeenten af, waarbij 
een sterk beroep wordt gedaan op hun bestuurskracht. Gemeenten staan voor tal van 
maatschappelijke, ruimtelijke, economische en bestuurlijke opgaven, dit in combinatie 
met een behoorlijke druk op de financiële mogelijkheden. Volgens ons zijn niet de 
schaalgrootte of gemeenteomvang bepalend maar juist de inhoud en complexiteit van 
de taken, vraagstukken en opgaves.  
 
  
 
Doel project Sterk en toekomstbestendig bestuur in Gelderland 
 
Met dit project willen wij een sterk en toekomstbestendig bestuur in Gelderland 
bevorderen. Het project richt zich op de Gelderse gemeenten, mede gezien in hun 
onderlinge regionale context. De vereniging van Gelderse gemeenten en de provincie 
Gelderland laten samen het vermogen onderzoeken van gemeenten om het groeiende 
takenpakket adequaat te vervullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een nog in te 
stellen adviescommissie. Het is een naar tijd en omvang begrensde SWOT-analyse in 
de Gelderse regio’s en gemeenten om te komen tot een zo goed mogelijke inschatting 
van het vermogen van gemeenten om de opgaven (maatschappelijk, economisch, 
ruimtelijk), met name die in de regio aan de orde zijn, te formuleren en te realiseren. Het 
project levert aanbevelingen aan gemeenten en provincie op en biedt daarmee 
gemeenten en provincie een houvast en stimulans voor discussie, afwegingen en 
besluitvorming over bestuurskracht in relatie tot een toenemend takenpakket. 
Gemeenten en provincie besluiten zelf hoe ze met de aanbevelingen aan de slag gaan. 
De provincie zal op de aanbevelingen reageren en aangeven hoe zij die meeneemt bij 
haar eigen taakuitvoering en voor de rol die zij heeft richting gemeenten.  
 
  
 
Opzet van het project 
 
Momenteel treffen wij de voorbereidingen voor de invulling van het project. Het 
projectvoorstel is bijgevoegd. De provincie Gelderland en het bestuur van de VNG 



Gelderland fungeren als opdrachtgever voor het project. Wij hechten aan een aanpak, 
waarbij onafhankelijk wordt geadviseerd en waarbij verschillende geledingen kunnen 
bijdragen aan de resultaten van het project en daartoe ook een substantiële inbreng 
hebben. Naast de betrokken bestuurslagen zullen ook verschillende velden als 
bedrijfsleven, zorg, onderwijs en burgerorganisaties worden betrokken bij het project. 
Overigens is realisatie van het project nog afhankelijk van de beschikbaarstelling van 
financiële middelen door Provinciale Staten die hierover eind juni een besluit nemen.  
 
  
 
Uw medewerking          
 
Door hun medewerking en inbreng bepalen de Gelderse gemeenten met elkaar het 
welslagen van dit project en de waarde van de uitkomsten. Het spreekt dan ook voor 
zich dat wij te zijner tijd ook op uw gemeente een beroep doen en daarbij op uw inbreng 
rekenen. Provincie en VNG Gelderland streven naar een kortdurend, compact en 
handzaam project. Zodat het van gemeenten slechts een beperkte ureninzet vraagt van 
personeel en bestuurders. Veel gemeenten zoeken al versterking door samenwerking 
met buurgemeenten en op (sub)regionaal niveau. Het onderzoek van VNG Gelderland 
en provincie wil dit proces niet verstoren maar u meer houvast geven bij de keuzes die 
u maakt. U ontvang na de zomer nadere informatie over de verdere aanpak en over de 
tijdsplanning. Namens de VNG Gelderland is Frans Willems contactpersoon: 
vnggelderland@chello.nl. Voor de provincie is Bas van de Meerendonk contactpersoon: 
b.vande.meerendonk@gelderland.nl. 
 
  
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken de inhoud van deze brief en het projectvoorstel te 
delen met uw gemeenteraad.  
 
  
 
Hoogachtend,  
 
met vriendelijke groet, 
 
  
 
Jan Markink,                                                    Frans de Lange,  
 
Gedeputeerde Algemeen Bestuur                      Voorzitter VNG Gelderland 
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