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Geachte heer/mevrouw, 

U weet als geen ander dat gemeenten voor tal van maatschappelijke, ruimtelijke, economische 
en bestuurlijke opgaven staan, dit in combinatie met een behoorlijke druk op de financiële 
mogelijkheden. Als gevolg van allerlei ontwikkelingen komt er heel veel op u af, waarbij een sterk 
beroep wordt gedaan op de gemeentelijke bestuurskracht. 

In het afgelopen jaar hebben we tijdens de bestuurdersconferentie op 30 januari 2013 en de dag 
van de Gelderse Gemeenten op 15 april 2013 samen stilgestaan bij intergemeentelijke 
samenwerking en krachtig lokaal bestuur. In navolging hierop hebben Gedeputeerde Staten van 
de provincie Gelderland en het bestuur van de VNG afdeling Gelderland vanuit een 
complementaire verantwoordelijkheid met elkaar gesproken over de vervolgstappen ten aanzien 
van krachtig lokaal bestuur in onze provincie. Dat heeft geleid tot het project "Sterk bestuur in 
Gelderland", waarover uw college medio 2013 al per email een aankondiging heeft ontvangen 
met het verzoek u alvast over het project te informeren. 
Met ingang van januari 2014 zullen we daadwerkelijk van start gaan. Via deze brief informeren 
we u over de werkwijze. 

Sterk Bestuur in Gelderland 
Met "Sterk Bestuur in Gelderland" beogen wij een sterk en toekomstbestendig bestuur in 
Gelderland te bevorderen. Het project richt zich op de Gelderse gemeenten, mede gezien in hun 
onderlinge regionale context. Het project houdt in, dat de Gelderse gemeenten en de provincie 
Gelderland samen het vermogen laten onderzoeken van gemeenten om het groeiende 
takenpakket adequaat te vervullen. Het is een naar tijd en omvang begrensde 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), te 
formuleren en te realiseren. 
Het project resulteert in aanbevelingen aan gemeenten, regio's en provincie en biedt daarmee 
gemeenten en provincie een kader/houvast en stimulans voor discussie, afwegingen en 
besluitvorming over duurzame bestuurskracht in relatie tot een toenemend takenpakket. 
Gemeenten en provincie besluiten zelf hoe ze met de aanbevelingen aan de slag gaan. 

inlichtingen bij ITIW. C.D. Hubner 

e-mailadres post@gelderland. nl 

telefoonnummer (026) 359 91 27 
BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824 
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824 
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G 

btw-nummer: NL001825100.B03 
KvK-nummer: 51468751 



provincie 

GELDERLAND 

Adviescommissie, Klankbordgroep en Stuurgroep, 
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 (gemeenten, regio's, provincie) zijn 
verschillende velden als bedrijfsleven, zorg, onderwijs nadrukkelijk betrokken. 

Een onafhankelijke Adviescommissie, bestaande uit ervaren (oud-)bestuurders, zal de analyses 
uitvoeren, gesprekken voeren en advies uitbrengen over de mogelijkheden, wenselijkheid en 
haalbaarheid van duurzame versterking van de bestuurskracht van gemeenten in Gelderland. 
Adviesbureau BMC ondersteunt de Adviescommissie in haar werkzaamheden. 

Via een Klankbordgroep zijn vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren (o.a. 
bedrijfsleven, werknemersorganisaties, onderwijs, welzijn, volkshuisvesting) betrokken. 
De klankbordgroep zal een belangrijke toetsende functie vervullen door te reflecteren op de 
(concept)analyses en adviezen. 

Een Stuurgroep bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van provincie en VNG Gelderland 
(de opdrachtgevers), draagt zorg voor de sturing, coördinatie en voortgangsbewaking van het 
project. De stuurgroep bestaat uit de heren J . Markink, gedeputeerde Algemeen bestuur, tevens 
voorzitter, F.A.. de Lange, voorzitter VNG afdeling Gelderland, K. Luesink en A. Gerritsen, 
beiden bestuurslid VNG afdeling Gelderland. 

Globale planning 
In januari 2014 zal de Adviescommissie met het project starten met elf gemeenten in de regio 
Arnhem. Zij streeft ernaar om het conceptrapport van de gemeenten en het bijbehorende 
regiorapport in de maand februari af te ronden. In de maand maart zal er een bijeenkomst 
worden gehouden met maatschappelijke organisaties en ondernemers. Vanaf april zullen 
vervolgens de gemeenten uit de andere Gelderse regio's benaderd worden. Op het moment dat 
uw gemeente aan bod komt ontvangt u hierover schriftelijk bericht. In december 2014 wordt het 
project afgerond. 

Opzet onderzoek en onderzoeksmethoden 
Voor het onderzoek maakt de Adviescommissie gebruik van de volgende opzet en methoden: 

• deskresearch 
• zelfanalyse (online); 
• kansen- en ontwikkelkaart-bespreking; 
• interviews (Adviescommissie); 
• kansen- en ontwikkelkaart. 

Deskresearch en zelfanalyse 
Het onderzoek zal starten met de deskresearch. 
In opdracht van de adviescommissie zal adviesbureau BMC in dat kader gegevens verzamelen. 
Aan de hand hiervan maakt BMC een eerste schets van de situatie in de desbetreffende regio en 
van de verschillende gemeenten. Het gaat hierbij om een zo feitelijk mogelijke weergave (het 
feitenonderzoek). Aansluitend zal BMC het college vragen om medewerking aan het maken van 
een 'zelfanalyse', aan de hand van een vragenlijst (de meningen). 
Hievoor zal zij van BMC een email ontvangen met een link naar de in te vullen vragenlijst waarbij 
zij ook wordt verzocht deze vragenlijst voor kennisgeving aan te nemen. 
De vragenlijst is voorgelegd aan enkele gemeentesecretarissen om te bezien of deze juist en 
volledig is. 

Voor de deskresearch zal BMC gegevens verzamelen uit openbare bronnen zoals websites van 
de verschillende Gelderse gemeenten en regio's, begrotingen, waarstaatjegemeente.nl en 
dergelijke. 
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Om de deskresearch voldoende actueel te krijgen, zal uw college per brief worden benaderd 
over een aantal recente documenten die BMC graag digitaal wil ontvangen. 
Na het opstellen van de deskresearch wordt het college benaderd met de vraag de rapportage 
door haar voor kennisgeving aan te nemen en eventuele feitelijke onjuistheden te melden. 

Kansen- en ontwikkelkaart en gesprek 
Beide documenten (deskresearch en zelfanalyse) zijn onderleggers voor de kansen- en 
ontwikkelkaart-bespreking. De Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland zal op één dagdeel 
een gesprek voeren met het college, en direct aansluitend met een representatieve delegatie 
van de raad (bijvoorbeeld de fractievoorzitters of het presidium van de raad). BMC zal contact 
met u opnemen voor het maken van een afspraak. De Adviescommissie zal aan de hand van dit 
gesprek een definitieve kansen-en ontwikkelanalyse opstellen. 

Tot slot 
Wij hebben uw college met een aparte brief van dezelfde strekking over het project geïnformeerd 
en verzocht om voor zover nodig u over het project nader te informeren. 

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot, mevrouw C. Hubner, telefoon 026 - 3599127, 
emailadres: c.hubner@gelderland.nl of de heer F. Willems, telefoon: 024-6963700, emailadres: 
vnggelderland@chello.nl. 

Meer informatie over het project Sterk Bestuur in Gelderland vindt u op www.gelderland.nl. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
mede namens Frans de Lange, voorzitter VNG Gelderland 

"STERK BESTUUR IN GELDERLAND: voor een bestendige toekomst 
is een samenwerkingsproject van: 

Jan Markink, 
Gedeputeerde Algemeen Bestuur, 
Tevens voorzitter Stuurgroep Sterk Bestuur in Gelderland 
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