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Geacht College,
De brief die door uw College aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen is
verzonden hebben wij in goede orde ontvangen. Omdat het ons niet duidelijk was dat een reactie
werd gevraagd is die ook niet eerder toegezonden.
Voor wat de aanbevelingen betreft het volgende:
Op dit moment is ODRN samen en in overleg met haar deelnemers bezig te komen tot een
verbetering van de planning Ã control-cyclus. Wij hebben als ODRN en deelnemers in
gezamenlijkheid geconstateerd dat de cyclus van de ODRN en de deelnemers beter op elkaar
afgestemd dient te worden. Samen met de deelnemers vindt nu een discussie plaats over welke
wijzigingen gewenst en mogelijk zijn om de informatiestroom en de afstemming te verbeteren.
Om die reden kunnen wij dan ook nog niet op alle aanbevelingen reageren. Dit zal mogelijk zijn
als de discussie hierover is afgerond.
De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur worden door ODRN al 4 weken voordat de
vergadering plaatsheeft aan de leden, hun ambtelijke adviseurs en de secretariaten toegezonden
Daarnaast wordt het verslag van de vergadering een week na de vergadering aan dezelfde
personen toėgezonden. Ook deze aanbeveling wordt al door ODRN in praktijk gebracht.
Op de website van ODRN zal een link worden aangebracht die leidt naar een pagina waar de
agenda en de vergaderstukken worden vermeld. Op een dergelijke wijze worden de
vergaderstukken ontsloten.

Vervolgvel
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Het is ons bekend dat de gemeenschappelijke regeling zelf verantwoordelijk is voor de
archivering van haar eigen stukken. Daarvoor hebben wij op geregelde tijdstippen overleg over
met het Regionaal Archief Nijmegen en vindt op gezette tijden een inspectie plaats door de
archiefinspecteur. De archielbescheiden van ODRN zijn dan ook in een goed geordende
toegankelijke staat zoals de Archiefwet voorschrijft.
In de veronderstelling u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Mr. G.J.W. Boumaňdirercteur

