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Op 24 september jongstleden werd door de raad unaniem  de Renkumse besturingsfilosofie 

vastgesteld. Onderdeel van deze besturingsfilosofie is de notitie (Intergemeentelijke) 

Samenwerking Georganiseerd. In deze laatste notitie wordt  een Proces- en stroomschema 

gepresenteerd. Het doel van dit schema is “om praktisch inzicht te geven in het proces van 

oordeelsvorming (in fasen en stappen), besluitvorming en uitwerking van het 

organisatietraject van (intergemeentelijke) samenwerking. Tevens maken wij inzichtelijk 

waar de verantwoordelijkheid van het college en van de gemeenteraad ligt én waar 

overeenstemming over moet bestaan tussen deze twee gremia.” (citaat uit de notitie) 

Vraag 1: Bent u met ons van mening dat met het vaststellen door de raad van de Renkumse 

besturingsfilosofie de raad impliciet heeft besloten dit proces- en stroomschema de 

komende jaren te gaan hanteren? Indien nee, waarom? 

Antwoord: Wij zijn dat met u eens.  

In genoemd schema worden diverse fase onderscheiden  Voorafgaande aan of tijdens die 

fasen is sprake van ‘output van de gemeenteraad’ . Over die ‘output’ wordt op blz. 17 van de 

notitie opgemerkt: “Voor de raad is het van groot belang om zich in de voorfasen van het 

traject te kunnen laten gelden. In de eerste fasen wordt door zijn kaderstellende en 

volksvertegenwoordigende rol de basis gelegd voor de in een later stadium controlerende/ 

monitorende rol. In die kaderstelling kan de gemeenteraad voorwaarden aan het college 

meegeven met betrekking tot zijn visie op de totstandkoming en implementatie van het 

samenwerkingsverband.” 

 

Op 29 september 2014 ontvingen wij een raadsbrief over de aansluiting van de gemeente 

Renkum bij de arbeidsmarkt Food Valley.  Uit de brief blijkt dat inmiddels de nodige stappen 

zijn gezet om de voorgenomen samenwerking te effectueren. 

Vraag 2: Waarom heeft u er van afgezien het voornemen tot aangaan van deze 

samenwerking aan de raad voor te leggen met de analyse zoals bedoeld op blz. 17 van de 

hiervoor genoemde notitie? 

Antwoord: Het aangaan van een werkbedrijf (netwerksamenwerking) in een 

arbeidsmarktregio is een wettelijke verplichting. De relatie tussen werkzaamheden 
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voortvloeiend uit de Participatiewet en het SW bedrijf en de aanwezigheid van beide in één 

arbeidsmarktregio geeft meer mogelijkheden dan in de huidige situatie.     

De feitelijke samenwerking in de Food  Valley dient nog gestalte te krijgen. Wij gaan graag met u in 

gesprek over uw kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol als het gaat om de gemeentelijke 

regisserende rol in de arbeidsmarktregio om te komen tot een goede invulling van de nieuwe 

Participatiewet. 

 

Vraag 3: Op welke wijze bent u voornemens de raad te betrekken  bij de verdere stappen die 

moeten leiden tot effectueren van de voorgenomen samenwerking? 

Antwoord: In het kader van de uitwerking van de decentralisaties, zoals met u afgesproken, 

zullen wij ook dit deel van de nieuwe Participatiewet met uw raad bespreken. Dit najaar 

wordt een thematische bespreking voorbereid met uw raad.  

 


