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Project Sterk Bestuur in Gelderland

2 3 AUG 20H

Geacht college,
Naar aanleiding van uw brief van 13 maart 2014, waarin u voorstelt om de uitvoering van het
project Sterk Bestuur in Gelderland na de zomervakantie te laten plaatsvinden, berichten wij u
het volgende.
Naast uw verzoek hebben wij ook een afzonderlijke reactie van de gemeenten Druten en
Heumen ontvangen en van de gemeente Nijmegen namens de 9 gemeenten in het Rijk van
Nijmegen. Ook zij stellen de planning van de uitvoering van het project aan de orde.
Wij hebben begrip voor de door u geschetste situatie betreffende de planning van het project als
gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met VNG Gelderland hechten wij er aan dat
alle gemeenten in Gelderland aan het project deelnemen en dat hiervoor ook de gelegenheid
wordt geboden.
Daarom is met het adviesbureau afgesproken dat de planning voor de gemeenten in het Rijk van
Nijmegen, waaronder uw gemeente, wordt bijgesteld. Dit houdt in dat de gesprekken van de
adviescommissie met u en (een delegatie van) de gemeenteraad na het zomerreces worden
gepland. De gemeente Nijmegen is hierover eveneens geïnformeerd.
U merkt in uw brief op dat het aspect van samenwerking volgens u in het kader van het project
enkel tussen gemeenten wordt beschouwd en niet met het maatschappelijk middenveld.
Daarover merken we het volgende op.
Vanzelfsprekend is het van belang dat gemeenten hun opgaven oppakken samen met inwoners,
maatschappelijk middenveld, ondernemers en onderwijs/onderzoeksinstellingen. Dit maakt wel
degelijk onderdeel uit van het project Sterk Bestuur Gelderland. Zo wordt in de vragenlijst
gevraagd in hoeverre burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties invloed hebben
op het lokaal beleid.
In het kader van het project Sterk Bestuur in Gelderland is een klankbordgroep ingesteld.
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren, onder andere
bedrijfsleven, werknemersorganisaties en onderwijs.
De klankbordgroep zal een belangrijke toetsende functie vervullen door te reflecteren op de
(concept)analyses en adviezen van de adviescommissie.
inlichtingen bij f í l W .

C D . Hubneľ
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Op 12 mei jl. is een bijeenkomst georganiseerd waarvoor vele maatschappelijke organisaties uit
heel Gelderland werden uitgenodigd. Tijdens die bijeenkomst zijn de deelnemers met de
adviescommissie en de klankbordgroep in gesprek gegaan over de vraag hoe overheid,
bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen kunnen samenwerken en wat de
wederzijdse verwachtingen, oplossingen en succesverhalen zijn. De resultaten nemen de
adviescommissie en de klankbordgroep mee in hun adviezen. Tijdens deze bijeenkomst bleek
dat er behoefte bestaat aan een vervolg. Hierover is afgesproken dat daar in regionaal verband
invulling aan wordt gegeven.
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Tenslotte spreken wij onze waardering uit dat u bereid bent om aan het project deel te nemen.
Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mg. J
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