
Samenvatting gesprek griffierkring Gelderland Centraal met vertegenwoordigers GR’s op 
15 november 2018

Aanleiding :  gezamenlijke brief aan de gemeenschappelijke regelingen/GR’s  (zie bijlage)
Onderwerp: planning en rol griffiers bij samenwerkingsverbanden 

Aanwezig namens de Gemeenschappelijke regelingen: 

o Secretaris van de regio Arnhem/Nijmegen dhr. Henk van de Bergh 
o Directeur/secretaris van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland mevrouw Wiselius 
o Controller van Vervoersorganisatie regio Arnhem/Nijmegen dhr. Hugo van Amsterdam
o Twee vertegenwoordigers van de ODRA, dhr. Vlaander (plv. directeur) en dhr. Mossink, 

controller

Aanwezig namens de gemeenten: Dhr. B. Kranenborg (raadsadviseur gem.Arnhem) en de griffiers 
van Brummen, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe/Westervoort, Renkum, Rheden, 
Wageningen en Zevenaar

Samenvatting:

o Vanuit de GR’s wordt er –n.a.v. de brief- op gewezen dat zij niet werken met een kadernota 
als zodanig en dat hiervoor een wijziging van de GR zou moeten plaatsvinden. Dit is ook 
terug te lezen in de schriftelijke reactie van de MGRSDG (bijlage);

o Er wordt geconstateerd dat de griffierskring regio Gelderland-Zuid dezelfde soort brief heeft 
verzonden, maar dat de planning inhoudelijk anders is. Het helpt de GR’s bij de 
werkbaarheid en de planning als de kringen zoveel mogelijk eenzelfde lijn aangehouden.

o Er komt naar voren dat alle GR’s gebruikmaken van ambtelijke accountmanagers, 
intermediairs e.d. Het wordt duidelijk dat de griffiers daar niet allemaal van op de hoogte 
zijn. Er wordt gesignaleerd dat er intern binnen de gemeente weinig rekening gehouden 
wordt met de P&C cyclus van de GR’s en er vervolgens bij beide partijen ook onvoldoende 
flexibel mee omgegaan wordt.

o Zowel de GR’s als de griffiers zien nut en noodzaak van betere onderlinge contacten met 
elkaar om tot verbetering van de planning te komen, maar ook inhoudelijk tot verbetering 
van ieders rol richting raad en gemeenschappelijke regeling;

o Investeren in de relatie op bestuurlijk niveau (GR-raad) wordt eveneens onderschreven. Dit 
kan op diverse manieren (bijwonen avonden, bijeenkomsten e.d.). Ook kunnen raadsleden  
technische vragen stellen bij de GR’s zelf. Een GR werkt als ambtelijke organisatie op 
afstand. Het benoemen van raadsrapporteurs kan eveneens helpen in het versterken van 
het (informeel) contact op raadsniveau. 

o Er komt naar voren dat het van de inschatting van de portefeuillehouder afhangt of iets wel 
of niet ter besluitvorming of om zienswijze naar de raad gebracht moet worden. Dit is per 
gemeente anders geregeld. Sommige colleges hebben grote handelingsvrijheid, andere 
juist niet. Dit heeft weer gevolgen voor de planning e.d.

Afspraken:

 Er moet informeel meer worden gedeeld (onbekend maakt onbemind) en de dialoog moet 
voortgezet worden.
Dit gaan we o.a. doen door:

 Na te gaan of de stukken uit de P&Ccyclus van de GR’s zoveel mogelijk in dezelfde 
maand in de raad kunnen worden behandeld. Dit vergroot de mogelijkheden voor 
de raadsleden om ook regionaal zaken met elkaar uit te wisselen;

 Eind februari/begin maart opnieuw met vertegenwoordigers van de GR’s bij elkaar 
te komen;

 In overleg te treden met griffierskring Gelderland-Zuid om GR’s om zoveel mogelijk 
gelijke afspraken te maken over de planning;



 Een regionaal festival verbonden partijen organiseren om de raad en de GR’s op 
informele wijze dichter bij elkaar te brengen.

 Voorwaarden voor sneller informeel contact d.m.v.:

 Contactpersonenlijst van de griffiers naar de GR’s sturen;

 De e-mailadressen van de raadsleden worden verstrekt aan de GR’s, die daarom 
vragen;

 GR’s sturen stukken, die de raad aangaan in het vervolg ook naar de griffiers;

 De griffiers ontvangen de planning P&C cyclus van de Vervoersorganisatie Arnhem/
Nijmegen en de ODRA


