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Onderwerp
Bestuurlijke samenwerking GNL
Op 25 november 2014 is in de gemeenteraad aan de hand van de notitie ‘Geldermalsen in
de Betuwe’ gesproken over de bestuurlijke samenwerking in de regio. Naar aanleiding van
de discussie in de raad zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. De noodzaak voor bestuurlijke samenwerking beter onderbouwen
2. Bestuurlijke consultatie voor de haalbaarheid van de volgende samenwerkingsopties:
 Bestuurlijke samenwerking Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL)
 Bestuurlijke samenwerking Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal en Culemborg
(GNL+C) en voor de bedrijfsvoering aansluiting van Neerijnen en Lingewaal bij BWB
i.o.
 Ambtelijke samenwerking Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Culemborg en Tiel
(GNL+C+T)
3. Uitwerken van de beoogde bestuurlijke samenwerking in een Plan van Aanpak. In de
uitwerking van het Plan van Aanpak moet aandacht zijn voor draagvlak binnen de
bevolking, democratische legitimatie, nabijheid van bestuur en duurzaamheid van de
beoogde samenwerking
In een overleg op 2 december 2014 met de voltallige colleges van de drie GNL-gemeenten
is het standpunt van de raad van Geldermalsen aan de orde gesteld. Door de colleges van
zowel Neerijnen als Lingewaal is aangegeven dat zij geen meerwaarde zien in de twee
andere opties (GNL+C en GNL+C+T) die in de raad van Geldermalsen zijn besproken.
In ditzelfde overleg hebben vervolgens de 3 gemeentesecretarissen de opdracht gekregen
een plan van aanpak voor de beoogde bestuurlijke samenwerking op te stellen. Door het
college van Geldermalsen is aangegeven dat in de voorbereiding van dit Plan van Aanpak
de uitkomst van de bestuurlijke consultatie bij de gemeenten Culemborg en Tiel betrokken
moet worden.
Op 4 december is door de burgemeester in de Stuurgroep BWB i.o. (ons
samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering met Culemborg en Tiel) het
standpunt van de raad van Geldermalsen over de bestuurlijke samenwerking in de regio
toegelicht. Daarbij is de vervolgafspraak gemaakt in het eerstkomende overleg van de
voltallige colleges van Culemborg, Tiel en Geldermalsen dit verder met elkaar te bespreken.
Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 6 januari 2015. In dit gesprek is door zowel het college
van Culemborg als het college van Tiel aangegeven op dit moment geen meerwaarde te
zien in de in de raad van Geldermalsen besproken samenwerkingsopties waar een of beide
gemeenten in participeren. De mogelijkheid om de samenwerking in BWB i.o. te verbreden
met de gemeente Neerijnen en Lingewaal wordt wel ondersteund.
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Door alle bestuurlijke samenwerkingspartners wordt aangegeven geen meerwaarde te zien
in de samenwerkingsopties GNL+C en GNL+C+T. In het presidium van 10 februari 2015 is
dit door de burgemeester kenbaar gemaakt.
In de voorbereiding van het Plan van Aanpak bestuurlijke samenwerking (de opdracht aan
de gemeentesecretarissen GNL) zijn deze opties niet verder opgenomen.
Het plan van Aanpak is gereed en nadat dit plan op 12 februari 2015 in concept in de
Stuurgroep GNL is besproken, heeft het college dit in haar vergadering van 3 maart jl.
vastgesteld. Wij bieden u dit Plan van Aanpak hierbij ter kennisname aan.
In het Plan van Aanpak worden twee inhoudelijk verschillende sporen onderscheiden, te
weten spoor 1 “het samenvoegen van de beleidsrijke taken in GNL-verband” en spoor 2
“overige activiteiten, waarbij te denken valt aan het onderbrengen van de
bedrijfsuitvoeringstaken in BWB-verband (Bedrijfsvoering West-Betuwe)”.
Spoor 1 wordt gefaseerd uitgevoerd. De inmiddels geformeerde stuurgroep besluit over de
afronding van de verschillende fases. Voor die samenstelling verwijzen wij u graag naar
hoofdstuk 3 van het plan van aanpak. Voor de planning verwijzen wij kortheidshalve naar
hoofdstuk 4.
Bij spoor 2 wordt vooral gekeken naar logische momenten voor het onderbrengen van
activiteiten bij BWB. Per onderdeel zullen wij hier een besluit over nemen.
Het jaar 2015 wordt benut om de mogelijkheden te verkennen. Vooralsnog wordt voorzien
in besluitvorming op de resultaten van het onderzoek in uw vergadering van 10 december
2015.
Tevens stellen wij voor in de loop van dit jaar een aantal gezamenlijke bijeenkomsten van
de raden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te organiseren om elkaar beter te
leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen over de bestuurlijke samenwerking.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
de secretaris,
de burgemeester,

J.C. Steurrijs

Mevrouw dr. M.W.M. de Vries
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