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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Komen tot een nieuw bestuurlijk perspectief voor
Druten
Kernboodschap
Het proces om te komen tot een bestuurlijke fusie met de gemeente Wijchen per 1
januari 2023 is op 1 december 2020 gestopt. Bij het nemen van dat besluit is gevraagd
om een plan voor een nieuw bestuurlijk perspectief voor Druten. In de komende
maanden zullen verschillende mogelijkheden voor dit perspectief worden uitgewerkt en
op uiterlijk 1 juli a.s. aan u worden voorgelegd. We bespreken deze scenario’s graag in
de vorm van een conceptnotitie met u om aan de hand van de bespreking de meest
aansprekende scenario’s vervolgens verder uit te werken.
Eerdere besluiten
Datum
01-122020

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Besluit om de ingezette koers naar een bestuurlijke fusie tussen Druten en
Wijchen per 01-01-2023 niet voor te zetten (zaaknr. 50462)

Toelichting
Op 1 december 2020 nam uw raad het besluit niet verder te gaan met een bestuurlijke
fusie met de gemeente Wijchen. In het raadsbesluit worden drie lijnen gevraagd:
1. De doorontwikkeling van de WDW verder ter hand nemen
2. De uitkomsten van het draagvlakonderzoek meenemen in het beleid en de
plannen.
3. De toekomstscenario’s en het bestuurlijk perspectief voor de gemeente Druten.
Uw raad besloot om:
Het college de opdracht te geven uiterlijk 1 maart 2021 een procesplan naar de raad te
sturen en een nieuw bestuurlijk perspectief op te stellen waarin de volgende scenario’s
worden geschetst:
 Hoe gaat Druten zich positioneren in de regio?
 Op welke manier blijven we bestuurlijk samenwerken met Wijchen en wat zijn de
andere opties?
 Welke noodzakelijke stappen op basis van de ontstane situatie ondernomen
dienen te worden en welke rol de Provincie hierin gaat / moet spelen;
Deze drie zaken die volgen op uw besluit van 1 december lopen in de uitwerking parallel
en we zorgen ervoor dat de verbinding tussen deze processen in de komende maanden
in samenhang plaatsvindt.
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Gevolgen
Door het uitwerken van de scenario’s ontstaat er een helder en compleet beeld van de
mogelijkheden die er zijn voor de bestuurlijke toekomst van Druten en wat die
verschillende scenario’s met zich meebrengen. Hierdoor kunt u als raad goed
geïnformeerd een koers bepalen voor de bestuurlijke toekomst van Druten.
Communicatie
In 2020 hebben we als gemeente vaak en veel geïnteracteerd en gecommuniceerd over
een mogelijke bestuurlijke fusie met Wijchen. Dit in het kader van transparantie en de
betrokkenen meenemen in een dergelijke belangrijke ontwikkeling. Journalisten en
inwoners hebben zich op dit vlak niet onbetuigd gelaten; ook in de media en op sociale
media leefde het en is het onderwerp veelvuldig aan de orde geweest. Dat het even stil is
geweest na 1 december 2020, zal iedereen begrijpen. Het is van belang om aan de hand
van de stappen die gezet gaan worden, het onderwerp ‘bestuurlijke toekomst’ in de
communicatie van de gemeente te blijven benoemen. Ook procesinformatie draagt bij
aan transparantie en betrouwbaarheid.
Uitvoering of Vervolgstappen
In het eerste en tweede kwartaal van 2021 worden uw vragen verkend over positionering
in de regio, de bestuurlijke samenwerking met Wijchen, mogelijke andere scenario’s en
de rol van de provincie. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken met betrokkenen. Zo
nodig maken we bij het opstellen van mogelijke scenario’s gebruik van expertise en
ervaringen van externen. Betrokkenheid van uw raad in deze stappen is belangrijk. Hoe
deze betrokkenheid eruit kan zien, daarover gaan wij graag in gesprek door de
verschillende mogelijkheden hiervoor met het presidium te bespreken.
Hoe deze betrokkenheid eruit kan zien, verschilt per lijn:
1. Doorontwikkeling WDW is een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de
directie van de WDW, de raad wordt vanzelfsprekend regelmatig op de hoogte
gehouden door middel van informatienota’s over de stand van zaken.
2. De uitwerking van scenario’s vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van
2021. Hieruit komt een conceptnota voort aan de raad over de mogelijke
scenario’s voor een toekomstperspectief voor de gemeente Druten. We gaan graag
met uw raad in gesprek over welke scenario’s het meest aansprekend zijn. Op
basis van dat gesprek werken wij de gekozen scenario’s verder uit in een
definitieve nota die u uiterlijk 1 juli 2021 ontvangt.
3. Uitkomsten Draagvlakonderzoek, de uitkomsten van het draagvlakonderzoek
worden door de WDW meegenomen in de ontwikkeling van beleid. Dit wordt
integraal meegenomen in komende beleidsplannen. Daarnaast is het van belang
om als raad en college hier ook samen over in gesprek te gaan: welke elementen
van het draagvlakonderzoek vragen om aandacht in de gemeente Druten. In
overleg met het presidium wordt hierover een gesprek gestart tussen de raad en
het college.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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