
 

Toelichting bij Motie samenwerking. 

  

Voorzitter, de laatste tijd hebben we via diverse kanalen informatie gekregen over 

de samenwerkingsmogelijkheden die er binnen de regio Rivierenland gezocht 

worden.  

Informatie van het college, adviesbureau, via de media en via moties van andere 

gemeenteraden. Duidelijk daarin is dat er onvoldoende chemie tussen de diverse 

gemeenten in de regio Rivierenland bestaat om tot een brede samenwerking te 

komen waar alle gemeenten in mee kunnen doen. Ook worden door de 

verschillende gemeenten geen gelijke systemen gehanteerd. Dat zijn redenen 

waarom er op een aantal taken, de zogenoemde PIJOFACH-taken (personeel, 

informatie, juridisch, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en 

huisvesting) samenwerking met elkaar gezocht wordt door de gemeenten Buren, 

Lingewaal, Neder Betuwe en West Maas en Waal. 

Dit wordt onderzocht en er zal voor 1 april duidelijkheid moeten zijn of deze 

samenwerkingsvorm haalbaar is voor alle vier gemeenten en ook gewenst is. 

Ook zijn er gesprekken met de gemeente Neerijnen. 

Onder de raadsleden in Lingewaal groeit het besef dat er op korte termijn besluiten 

kunnen vallen die verstrekkende gevolgen zouden kunnen hebben en zeker een 

behoorlijke impact voor de organisatie hebben. 

De raad kan straks ja of nee zeggen, maar er is geen keuzemogelijkheid tussen 

meerdere alternatieven. Dat is niet goed . De mening leeft dat die keuze er wel 

moet zijn en ook mogelijk moet zijn gelet op het feit dat Lingewaal toch een 

gezonde stabiele gemeente is en zodoende ook aantrekkelijk om mee samen te 

werken. 

  

Voorzitter, omdat de tijd dringt tot het moment dat er besluiten genomen gaan 

worden, heb ik samen met dhr. Viveen van de Partij van de Arbeid een motie 

voorbereid waarin we het college verzoeken om alle mogelijke 

samenwerkingsvormen in kaart te brengen en daarbij ook niet slechts één kant op 

te kijken, maar echt om ons heen en vooral dichtbij. 

Met de motie willen we bereiken dat er in maart/april een duidelijk beeld is van 

mogelijke samenwerkingsvormen en we niet veroordeeld zijn tot een ja of nee 

tegen één enkele optie. 

De motie wordt namens de ChristenUnie en de PvdA ingediend. 
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Motie 
Motie vreemd aan de orde van de dag. 

 
 

Betreffende: samenwerkingsmogelijkheden. 
 
 
De gemeenteraad van Lingewaal in vergadering bijeen op donderdag 31 januari 2013: 
 
Constaterende dat 
 

 de meeste gemeenten in Rivierenland zich momenteel oriënteren op samenwerking 
met betrekking tot de zogenaamde bedrijfsvoeringstaken (PIJOFACH);  

 er een onderzoek loopt, uitgevoerd door BMC, voor samenwerking op deze taken 
tussen de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Lingewaal en West Maas en Waal dat op 
1 april 2013 afgerond dient te zijn; 

 er een soortgelijk onderzoek gedaan wordt voor samenwerking met de gemeente 
Neerijnen dat medio maart afgerond zal zijn; 

 
 

Overwegende dat 
 

 de gemeenteraad voor 1 april 2013 een goede afweging wil maken tussen alle 
mogelijke samenwerkingsmogelijkheden, ook met het oog op een langere termijnvisie 
voor schaalvergroting 

 het daarom van belang is dat bij samenwerkingsmogelijkheden vooral gekeken wordt 
naar buurgemeenten, zodat een geografisch logische eenheid zou kunnen ontstaan 

 de provinciegrenzen daarbij op dit moment geen rol mogen spelen 

 er financiën benodigd zijn om deze onderzoeken uit te (laten) voeren; 
 
 
Verzoekt het College 
 

 de gemeenteraad maximaal te betrekken bij de totstandkoming van 
samenwerkingsverbanden; 

 ook andere samenwerkingsmogelijkheden in beeld te brengen (eventueel ook niet 
gemeentelijke); 

 hierbij de voor- en nadelen en financiële effecten zo veel als mogelijk inzichtelijk te 
maken; 

 dit onderzoek voor 1 april 2013 af te ronden; 

 een raadsvoorstel te maken voor de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2013 met 
een voorstel waarin wordt aangegeven hoe de dekking (met een maximum van 20.000 
euro) voor dit onderzoek kan worden gerealiseerd. 

 
 

 
Asperen, 31 januari 2013.  
 
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Lingewaal; 
 
 
ChristenUnie     Partij van de Arbeid   
 
 
F. Temminck     W. Viveen 
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