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Beste collega’s,
Graag nodigen we u uit voor een regionale bijeenkomst op maandagavond 3 februari
2020 over onze sturing op gemeenschappelijke regelingen. De bijeenkomst vindt plaats op
een bijzondere locatie, namelijk in het vernieuwde Vrijheidsmuseum aan de Wylerbaan 4,
6561 KR in Groesbeek.
Wat mag u verwachten?
U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur om binnen te lopen. Er staan soep en broodjes
voor u klaar.
Als u mee wilt doen aan de speciale rondleiding die het Vrijheidsmuseum voor u
organiseert, dan dient u uiterlijk om 18.00 uur aanwezig te zijn. U kunt onder begeleiding
een kijkje nemen in het Vrijheidsmuseum. Misschien ten overvloede: het is dus niet
mogelijk om alleen het museum te bezoeken.
Om 19.30 uur heet Rona Vree iedereen welkom in de grote zaal. Zij zal eerst het woord
geven aan onze gastheer, directeur Wiel Lenders van het Vrijheidsmuseum.
Daarna geeft zij het stokje door aan Rob de Greef, die het inhoudelijk programma start met
een prikkelend betoog. Hij is docent/onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Zijn specialisme
is samenwerkingsvarianten tussen decentrale overheden. Hij is ook betrokken bij de
wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling.
Wat gaat u doen?
Nadat u voldoende opgewarmd bent over het onderwerp gaat u met uw collega’s aan de
slag met een gemeenschappelijke regeling van uw keuze: Veiligheidsregio, GGD, MGR,
ODRN en Gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen Als u zich aanmeldt zult u
gevraagd worden om een eerste en tweede keuze aan te geven.
Via de methode van ‘Raad in beraad’ gaat u met elkaar in gesprek over een concrete casus:
 U gaat samen reflecteren op de eigen rol als raadslid
 U gaat zich bewust worden van keuzes die u als raadslid kunt maken
 U gaat (samen) gevoel ontwikkelen welke rol beter en minder goed bij u past
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U krijgt handvatten aangereikt om effectief invulling te geven aan de gewenste
rollen
Dit alles op een wijze die bij u en bij uw lokale en regionale context past.

Wat voorafging
Op 18 maart 2019 hebben wij met elkaar gesproken over de dilemma’s waar raadsleden en
bestuurders tegen aan lopen bij de aansturing van gemeenschappelijke regelingen.
Voor diegenen die er niet bij waren: via https://vimeo.com/325654901/b181591299 kunt u
een indruk krijgen van de avond. Eén van de conclusies was dat de raadsleden graag “de
diepte” in wilden gaan op de inhoud. Die mogelijkheid willen wij u graag bieden op 3
februari 2020.
Vervolg
Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten die in deze bestuursperiode
voor en door raadsleden1 in de regio worden georganiseerd over het thema regionale
samenwerking. Uw input tijdens deze avond wordt gebruikt voor een agenda voor
volgende bijeenkomsten over dit onderwerp.
Aanmelden
We verzoeken u om zich vóór 15 januari 2020 aan te melden via
www.gelderlandacademie.nl/agenda/grip-op-samenwerking-nijmegen-3februari2020
Via deze link kunt u uw voorkeuren vermelden voor een gemeenschappelijke regeling. En u
kunt aangeven of u wenst deel te nemen aan de rondleiding.
Diegenen die zich al hadden aangemeld n.a.v. de uitnodiging van 13 november jl. hoeven
zich niet nog een keer aan te melden.
Let op: er zijn maximaal 90 plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst!
Wij hopen u te mogen begroeten op 3 februari 2020.
Hartelijke groet,
Rona Vree, raadslid Berg en Dal
Sijmen Versluis, raadslid Beuningen
Bernadette Smelik, raadslid Heumen
Mark Buck, raadslid Nijmegen
Rob Albersnagel, raadslid Wijchen

Onder raadsleden verstaan we ook: commissieleden, fractievolgers,
burgerleden.
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