Hoe krijg je grip en controle op de regio?
Online raadsleden 10-daagse, zaterdag 5 februari 2022
Nanda van Doremalen, Marcel Boogers
Als u nog vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen. info@vandoremalen.nl. Op de website van dit
project kunt u nalezen wat het doel is en wat de resultaten zijn die we hebben behaald.
www.raadskringregiorivierenland.nl
Grip op de regio start bij BEgrip van de regio. Wat is het probleem? Wat is de urgentie? Waarom zijn
het raadsleden die de rol op moeten pakken? Want alleen als je het als probleem ziet, zul je als
raadslid in actie komen. En in actie komen is de enige manier om grip te krijgen. Wie jij zelf bent als
raadslid bepaalt de mate van grip die jij zult krijgen. Kies jij voor een passieve rol - je laat je informeren
- of kies je voor een actieve rol, waarin je nastreeft dat je de input van jouw achterban kunt inbrengen
en in de regio op de debattafel kunt bespreken. Tot slot is steun een basisvoorwaarde om tot succes
te kunnen komen. Je kunt dit als raadslid niet alleen in beweging krijgen, zelfs niet met alle raadsleden
in jouw regio samen. Je zult gefaciliteerd moeten worden om regionale afstemming tussen raden
georganiseerd te krijgen. Je eerste steunpunt is jouw eigen griffier. Als die positief tegenover jouw
initiatief staat, kan hij of zij het verder uitdragen in de griffierskring. Steun betekent ook geld, want het
organiseren van regionale debatten kost geld. In Rivierenland is er voor ons project €55.000
beschikbaar gesteld en de provincie Gelderland heeft vanuit het programma Sterk Bestuur een
verdubbelaar aangeboden. Dus nee, je kunt het als raadsleden niet alleen, maar het start wel bij jullie
mandaat. Als de raad de opdracht niet geeft, gebeurt er niets.
De kern van de zaak:
- regionaal opiniërend debat tussen raden
- denken en handelen in regionale moties en amendementen
Hierbij de documenten die op de website staan:
1. Positionpaper Raadskring Regio Rivierenland | ons project in een notendop. Hierin staan de
resultaten die we hebben geboekt per motie.
(ingediend bij de Vaste Commissie BiZa op 1 oktober 2020 voor het rondetafelgesprek over de Wgr.)
2. De 4 moties van Regio Rivierenland geven de opdracht om regionale afstemming tussen raden te
gaan organiseren;
- synchroniseren agenda's
- initiatief-raadskring
- online vergaderen van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling
- het synchroniseren van de agenda’s van de raden in de regio

