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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Stand van zaken verkennende gesprekken in het
kader van een nieuw bestuurlijk perspectief
Kernboodschap
In juni 2021 is afgesproken dat Druten in het kader van een nieuw bestuurlijk perspectief
verkennende gesprekken voert met buurgemeenten en dat de uitkomsten van deze
gesprekken aan de raad worden teruggekoppeld. Deze informatienota bevat de stand van
zaken en de vervolgstappen.
Na een eerste verkennende ronde onder alle buurgemeenten om de belangstelling voor
(het versterken van) samenwerking te peilen, zijn er meerdere gesprekken geweest met
de buurgemeenten West Maas en Waal en Beuningen. Hierin wordt de relatie verstevigd
en komen inhoudelijke mogelijkheden voor (versterking van) samenwerking aan de orde.
De uitkomsten van deze gesprekken laten zien dat de weloverwogen en stapsgewijze
aanpak werkt. Door de banden aan te halen en op inhoud te bekijken waar Druten en de
andere gemeenten elkaar kunnen ondersteunen en versterken, zijn er afspraken
gemaakt om elkaar meer en vaker te vinden. De goede contacten en gezamenlijke
intenties die nu zijn ingezet met de buurgemeenten, zullen overgedragen en bestendigd
moeten worden aan en door de nieuw te installeren gemeentebesturen. In de nieuwe
bestuursperiode kunnen de gemeentebesturen elkaar ontmoeten om (hernieuwd) kennis
te maken om de samenwerking voort te zetten dan wel te verdiepen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

01-12-2020

Besluit om de ingezette koers naar een bestuurlijke fusie tussen
Druten en Wijchen per 01-01-2023 niet voort te zetten (50462)

25-02-2021

Komen tot een nieuw bestuurlijk perspectief voor Druten, procesplan
(57411 / 347123)
Nieuw bestuurlijk perspectief Druten
(57411 / 358158)

03-06-2021

Toelichting
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 heeft uw raad
gevraagd om een plan voor een nieuw bestuurlijk perspectief voor Druten. Na een
verkenning via gesprekken met het college en de raad, met de provincie en met
ondersteuning van externe expertise heeft uw raad op 3 juni een nieuw bestuurlijk
perspectief vastgesteld.
Onderzoeken van samenwerking
Onderdeel van dat bestuurlijk perspectief is om weloverwogen en onderbouwde stappen
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voorwaarts te zetten richting passende, haalbare en wenselijke samenwerkingsvormen
met buurgemeenten. Dit door een gezamenlijk proces met buurgemeenten op te zetten
om te verkennen welke mogelijkheden er zijn. Vanuit Druten is er de ambitie om verdere
samenwerking langs inhoudelijke lijnen te verkennen. Dit omdat het ervan overtuigd is
dat een dergelijke samenwerking meerwaarde biedt voor de gemeenschap en het gebied.
Het wil echter open de verkenning ingaan, zonder dat hier al op voorhand een plan of
agenda aan ten grondslag ligt. Dit creëert de mogelijkheid om in alle openheid de relaties
met buurgemeenten te onderhouden en verder te versterken. Door de genoemde
stappen te zetten, ontstaat daarnaast er een periode van weloverwogen in gesprek zijn
in de regio. Dit is passend na de turbulente periode van de bestuurlijke verkenning met
Wijchen, en met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet.
De ontmoetingen
In het kader van dit proces heeft het college de afgelopen maanden ontmoetingen gehad
met de colleges van twee buurgemeenten: West Maas en Waal en Beuningen. Deze
gemeenten hebben aangegeven dat ook zij samenwerking op inhoud wilden verkennen.
Het hernieuwen en uitbouwen van de warme contacten speelde hierin een belangrijke rol.
Daarnaast zijn de samenwerkingsbehoeften en wensen voor de toekomst
geïnventariseerd, evenals de inhoudelijke raakvlakken.
De uitkomsten
De gemeente West Maas en Waal heeft aangegeven de samenwerking met Druten op
inhoudelijk relevante thema’s te willen aangaan of verdiepen. Tegelijkertijd werkt West
Maas en Waal al intensief samen met gemeenten in de regio Rivierenland, onder andere
in verschillende gemeenschappelijke regelingen. En Druten doet dat met gemeenten in
het Rijk van Nijmegen / Gelderland-Zuid. Deze samenwerkingen blijven voortbestaan. De
colleges hebben bestaande verbanden en nieuwe mogelijkheden verkend en dat heeft
een aantal concrete zaken opgeleverd. Deze betreffen onder andere het ruimtelijk
domein, het sociale domein, toerisme en duurzaamheid. In concrete projecten kunnen de
gemeenten kennis delen, met elkaar afstemmen en mogelijkheden onderzoeken. De
samenwerking zal zich beperken tot projectmatige samenwerking. Voorbeelden:
- Samen optrekken bij het ontwikkelen van een visie op het buitengebied van beide
gemeenten, ook i.r.t. de invoering van de omgevingswet
- Energietransitie: concrete initiatieven beter op elkaar afstemmen
- Onderwijs: veel leerlingen in het primaire - en middelbare onderwijs in Druten of WMW
komen uit beide gemeenten, meer overleg en afstemming is daarom zinvol.
Druten en Beuningen werken al zeer intensief samen op diverse beleidsterreinen. Ze
doen dit zowel met elkaar als samen met Wijchen en daarnaast in diverse grotere
verbanden. Beide gemeenten maken deel uit van het Rijk van Nijmegen. Ze delen vele
gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, GGD, Groene
Metropoolregio en de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen. De bestaande samenwerking
is dus intensief en verloopt goed. Afgesproken is dat de colleges nog meer de
afstemming met elkaar zoeken in de bestaande samenwerkingsverbanden.
De vervolgstappen
De huidige samenwerking met West Maas en Waal en Beuningen wordt geïntensiveerd op
de besproken inhoudelijke onderwerpen en maakt deel uit van de overdracht aan het
nieuwe gemeentebestuur dat na de verkiezingen van maart 2022 wordt geïnstalleerd.
Het vizier voor nieuwe mogelijkheden met andere samenwerkingspartners blijft hierbij
overigens steeds open. Het verdient aanbeveling om als volgende stap de nieuwe
gemeenteraden met elkaar te laten kennismaken in een bijeenkomst. Daarbij kan, naast
kennismaking, een inhoudelijke oplading worden meegenomen over onderwerpen en
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thema’s om op samen te werken, vanuit de gesprekken die de colleges met elkaar
hebben gevoerd.
Gevolgen
Door deze aanpak worden de relatie en de samenwerking met de genoemde
buurgemeenten duurzaam versterkt.
Financiële gevolgen
Voor het begeleiden van en adviseren over van dit traject is externe expertise ingehuurd
bij Bureau Berenschot. Deze expertise betrof kennis van samenwerkingsvormen en
ervaring in den lande met verschillende samenwerkingsvormen en heeft geleid tot het
bestuurlijk perspectief dat op 3 juni 2021 is vastgesteld. Berenschot heeft geen bijdrage
geleverd aan / in de gesprekken met de buurgemeenten. De provincie heeft hieraan voor
50% bijgedragen in het kader van de regeling Vitaal Openbaar Bestuur en is bereid om
eventuele vervolgstappen (zoals ontmoetingen tussen de gemeentebesturen) binnen de
kaders van deze regeling verder te ondersteunen. De termijn van deze ondersteuning
vanuit de provincie loopt tot 31-12-2022.
Uitvoering of Vervolgstappen
- Samenwerking op de afgesproken onderwerpen
- Overdracht aan de nieuwe gemeentebesturen na de raadsverkiezingen
- Ontmoeting van de nieuwe gemeentebesturen
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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