Contractgestuurde Dienstverlening

HIGHLIGHTS EN RESULTATEN

Amsterdam
Rotterdam

Gelderland

Regio FruitDelta Rivierenland

Jaaroverzicht 2017 met een doorkijk naar 2018

De Kracht van O’s

FruitDelta Rivierenland,
Regio Rivierenland,
Regiokantoor...

“Rivierenland behoort tot de meest kansrijke regio’s in
Oost-Nederland. Er zijn vijf economische terreinen waar
Rivierenland aanmerkelijk beter presteert dan de rest van
Oost-Nederland.”

Deze drie namen hoort u regelmatig voorbijkomen. Om uit te
leggen hoe zij zich tot elkaar verhouden, gebruiken wij graag
de metafoor van de matroesjka’s: de holle houten poppetjes
uit Rusland die allemaal in grootte verschillen en zodoende in
elkaar passen.

Deze twee zinnen zijn niet door ons geschreven als wervende reclametekst voor
onszelf. Het zijn twee belangrijke conclusies van het grootschalige onderzoek dat is
uitgevoerd in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland. U kunt ze lezen
in het onderzoeksrapport ‘De Kracht van Oost’.
Regio FruitDelta Rivierenland is een regio die sterk in ontwikkeling is. Niet alleen in de

FruitDelta Rivierenland is de grootste pop.

Huug Derksen

provincie en op nationaal niveau, maar ook over de landsgrenzen. Wij zien kansen en

Onder deze naam werken de vijf O’s, zoals

grijpen ze met beide handen aan. En dat doen wij niet alleen. Wij geloven in de ‘Kracht

genoemd door Hans Beenakker, samen om

van O’s’: als Overheid stevig samenwerken met Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek

de ontwikkeling van onze drie economische

en Ondernemende inwoners. Want een sterke regio vorm je samen, als de vijf O’s.

speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek

Het Regionaal Investeringsfonds en de Economic Board zijn mooie voorbeelden

en Recreatie & Toerisme te stimuleren en te

van hoe wij invulling geven aan samenwerking met de O’s. De rol van ons als ‘O’ van

versterken. Fruit staat in de naam letterlijk voor
een bekend product uit onze regio. In figuurlijke

overheid is wisselend. Wij jagen aan, faciliteren, stimuleren, regisseren en reguleren.

zin verwijst het naar de opbrengsten van onze tuinbouw, agrilogistiek en toerisme.
Delta staat voor het unieke, centraalgelegen rivierenlandschap.

Wat u zich daarbij moet voorstellen, kunt u lezen op de volgende pagina’s. In dit
magazine schijnen wij ons licht op de belangrijkste onderwerpen en resultaten van
2017 en wat er op stapel staat voor 2018. Bouwt u ook mee aan de ontwikkeling van

Regio Rivierenland past in de grote pop. Zij is één van de O’s en wordt gevormd door

www.fruitdelta.nl

onze kansrijke regio?

onze tien samenwerkende gemeenten. Als overheid zijn wij onmisbaar in het geheel;
beleid vaststellen, participeren, faciliteren, regisseren, reguleren en uitvoeren waar het
gaat om contractgestuurde diensten zijn ons kerntaken. Op het Regiokantoor, dat als

Ik wens u veel leesplezier!

kleiner ‘poppetje’ in Regio Rivierenland past, geven de (beleids)medewerkers invulling
Hans Beenakker

aan die taken. Zij dragen eraan bij dat de matroesjka een ware ‘action hero’ wordt.

Voorzitter Regio FruitDelta Rivierenland /

www.regiorivierenland.nl

Voorzitter Economic Board FruitDelta Rivierenland

Janneke Hakkert

Provinciaal en nationaal niveau

Nationaal en Europees niveau

Huug Derksen

Janneke Hakkert

Directeur Regiokantoor

Manager Contractgestuurde Dienstverlening
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Speerpunten

Laanboomhuis
In Neder-Betuwe wordt met behulp van het ABC-bedrijvenpark gewerkt aan een

Onze ambities

innovatiecluster voor de laanboomteelt in de regio. Kers op de taart is het laanboomhuis; een plek waar ondernemers uit de gehele keten verbinding leggen met

Economie & Logistiek:

onderwijsinstellingen (o.a. Helicon) en specialisten. Daarom werd voor dit project een

Wij komen in de top-3 van

bijdrage uit de gebiedsgerichte opgave beschikbaar gemaakt. De ontwikkeling van

logistieke hotspots van

het gebied kan rekenen op steun van de partijen in het Laanboompact, Greenport

Nederland

Gelderland en Regio Rivierenland. Het ontvangt mede daarom een bijdrage vanuit de
provincie.

Agribusiness:
Focus! Dat is belangrijk als je je als regio verder wilt ontwikkelen en groeien.

Wij worden nóg meer

RIF-project Reefer Hub

toonaangevend in Europa

In de eerste ronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF, zie ‘Regionaal Inves-

Dat doen wij voor onszelf als inwoners, bedrijven, instellingen, de overheid,

teringsfonds’, pagina 10) ontving het logistieke project Reefer Hub een bijdrage.

organisaties… kortom: voor iedereen die in Rivierenland woont, werkt, tijdelijk

Recreatie & Toerisme:

Pim Nolet, projectleider Reefer Hub:

Het project wil een modal shift realiseren: het vervoer over de weg voor een deel

verblijft en recreëert. Met onze drie economische speerpunten hebben wij

Wij behalen een jaarlijkse

“De modal shift is niet alleen goed voor

vervangen door vervoer per schip. Dat kan door de containerterminal op Medel in Tiel

deze focus aangebracht. En wij hebben onszelf duidelijke doelen gesteld.

omzetstijging van 5%

de bereikbaarheid van de regio en de

nóg meer als opvangpunt te laten functioneren voor gekoeld containertransport vanuit

doorstroming op de A15, maar levert ook

Rotterdam. Met behulp van een automatiseringssysteem worden zo de containers van

een positieve bijdrage aan het milieu.”

de weg gehaald en via de binnenvaart richting regio Rivierenland verzonden.

Economie & Logistiek
Agribusiness
Greenport Gelderland
Greenport Gelderland is als uitvoeringsorganisatie vooral bezig met ontwikkelingen
binnen de tuinbouwsector zelf en daarmee met onze opgave Innovatie en
Duurzaamheid. Zij heeft een uitvoeringsprogramma 2017-2019 waarmee zij
projecten uitvoert. Dit programma is verbonden met de verschillende pacten m.b.t.
Wij zijn de 4e logistieke hotspot van Nederland

laanboom, fruit, glastuinbouw en paddenstoelen. Wij faciliteren het Fruitpact en de

Tijdens de elfde editie van de Logistieke Hotspot van het Jaar-verkiezing werd de

In 2018:

Fruitpact-programmamanager. Met de projecten wordt met de uitvoeringsagenda

regio FruitDelta Rivierenland uitgeroepen tot de vierde beste logistieke hotspot van

• versterken wij ons

Duurzaam Doen aansluiting gezocht bij de Gelderse Corridor en een bijdrage geleverd

Nederland. Ten opzichte van 2016 stegen wij vier plaatsen in de ranking en lieten wij

Regionaal Acquisitie Platform

aan het regionale uitvoeringsprogramma en bijbehorende opgaven. De opgaven

24 regio’s achter ons. Dit alles dankzij alle strategische partners die zich al jaren

(RAP) waarmee wij nieuwe

‘Duurzaamheid & Innovatie’ en ‘Agribusiness & Samenleving’ hebben nadrukkelijk de

inzetten voor de logistiek in onze regio. Deze prestatie toont aan dat het in

en bestaande bedrijven

aandacht.

Rivierenland niet bij bestuurlijke woorden blijft; de waardering van de logistieke

faciliteren bij hun vestiging en

experts onderstreept dat. Wij zijn een strategisch zeer aantrekkelijke logistieke regio.

doorontwikkeling in onze regio;

RIF-project FreshMonitor

Deze mooie prestatie inspireert ons om sterk samen te werken en onze regio in de

• bouwen wij de bovenregionale

Eén van de uitvoeringsprojecten die werd gehonoreerd met een bijdrage uit het RIF

top-3 te krijgen!

samenwerking met Arnhem-

is het project FreshMonitor van Service2Fruit uit Geldermalsen. De FreshMonitor is

Nijmegen en Liemers/Achterhoek

een online programma waarmee marktinformatie wordt aangeboden aan vragers en

Logistics Valley

in Logistics Valley uit via

aanbieders van fruit. Het is dus een waardevolle managementtool.

Logistics Valley is voor de gebiedsgerichte opgave De Gelderse Corridor het nieuwe

Logistieke Hotspot Rivierenland;

besluitvormend gremium. Dit betekent dat bestaande of nieuwe projecten die

• verkennen wij de

een bijdrage aan de geformuleerde corridordoelstellingen leveren voortaan ter

mogelijkheden van gezamenlijke

besluitvorming worden aangeboden aan het bestuurlijk overleg Logistics Valley.

regionale subsidiewerving voor

Ook bestuurlijke vraagstukken zullen via dit overleg geagendeerd worden. Met een

innovatie en duurzaamheid.

gezamenlijke focus op de sectoren Logistiek en Agribusiness is het doel van deze

Kees Diks, projectleider FreshMonitor:

bovenregionale samenwerking om (als corridor-regio’s) de vruchten te plukken van

“Door heldere inzichten in het aanbod

een gunstige geografische positie en de aanwezige infrastructuur.

en de bijbehorende prijzen van het fruit,
levert het programma een bijdrage aan de
transparantie in de markt.”
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RIF-haalbaarheidsstudies

Investeerders naar regio

Naast uitvoeringsprojecten komen ook haalbaarheidsstudies in aanmerking voor

In 2018:

In 2018:

Het aanjagen van investeringen door ondernemers in deze regio is nog steeds de

een RIF-bijdrage. Greenport Gelderland werkt aan de Verkenning Argi-businesspact

• werken wij in onderling

• verkennen wij de mogelijk-

grootste uitdaging. Er zijn inmiddels twee marktconsultaties uitgevoerd die als

Gelderse Tuinbouw. Deze heeft tot doel om te komen tot een duurzame kennis-

overleg met de pactmanager

heden voor een Regionaal

doel hebben om ondernemers te interesseren om te gaan investeren in de regio

infrastructuur die bottom-up en aanbodgestuurd vorm moet krijgen. Daarnaast zijn

de opgaven ‘Duurzaamheid &

Platform voor Recreatie &

Rivierenland. Het betreft de watergerelateerde gebiedsontwikkeling Ochten, die de

studies gehonoreerd die een sterke link met recreatie en toerisme hebben: Design

Innovatie’ en ‘Agribusiness &

Toerisme;

regio ondersteunt, en Haalbaarheidsstudie Fruitrijk in opdracht van het Algemeen

Fruitstalletjes Rivierenland, Lingegranen, Product- en Marktverkenning streekmerk

Samenleving’ verder uit;

• vindt een belangrijke netwerk-

Bestuur. Bij gebiedsontwikkeling Ochten gaat het om het aanjagen van een publiek-

Betuwse Krenkelaar en ProefLOKAAL Bommelerwaard.

• voeren wij in samenwerking

bijeenkomst rondom cultuur-

private samenwerking. Bij Fruitrijk om het aanjagen van een hoofdzakelijk private

met Wageningen UR een

historie en Recreatie & Toerisme

ontwikkeling.

nulmeting uit naar de stand

plaats (19 juni).

van zaken t.a.v. verbrede

RIF-haalbaarheidsstudies

landbouwactiviteiten

Ook op het vlak van recreatie en toerisme is een aantal haalbaarheidsstudies

(huisverkoop, overnachtingen,

ingediend bij het RIF. Een paar veelbelovende zijn gehonoreerd. Het project Scubassin

educatie, stalling e.d.), dit als

van Utea Beheer BV wil onderzoeken of het haalbaar is om een onderwaterbeleving

Prestatieafspraken met RBT Rivierenland

onderdeel van de opgave

(dagattractie) te ontwikkelen in combinatie met educatie. Slot Loevestein wil met haar

In 2017 speelde het actualiseren van prestatie-afspraken met de uitvoerings-

‘Agribusiness & Samenleving’.

Marktonderzoek Gelderland meer inzicht krijgen in de klantwaarden van bezoekers.

Recreatie & Toerisme
organisatie Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland een belangrijke rol.

En het onderzoek van het project ‘De Droomgaard’ van restaurant Os en Paard in

Hiermee kan er verantwoording aan onze tien gemeenteraden worden afgelegd voor

Deil moet duidelijk maken of nieuwe overnachtingsmogelijkheden – ingepast in het

de jaarlijkse structurele bijdragen van de gemeenten aan het RBT voor marketing en

landschap – haalbaar zijn.

promotie. Het RBT heeft immers tot doel om de regio beter op de kaart te zetten bij
toeristen. Eind 2017 werd de Stuurgroep R&T beëindigd, omdat de overgebleven
taken ondergebracht konden worden bij het Speerpuntberaad R&T.

Thomas Steenkamp (voorzitter van
de Raad van Toezicht RBT), Richard de
Bruin (directeur RBT Rivierenland) en
Jan de Boer (voorzitter Speerpuntberaad
R&T) bezegelen de prestatie-afspraken met

Ruimtelijke Strategische Visie
voor de drie speerpunten

een handtekening én een ferme handdruk

Ruimtelijk ordeningsbeleid
Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en
economische ontwikkeling voor onze agribusiness, economie & logistiek en recreatie
& toerisme; dat is wat wij belangrijk vinden als het aankomt op ruimtelijke keuzes en
RO-consulent en Regionaal Platform R&T

regelgeving. Wij willen ons ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe
kansen.

Tot 1 januari 2018 was een Ruimtelijk Ordenings (RO-)consulent actief voor

Wist u dat...

ondernemers in de sector. Dit beviel zo goed, dat bestuurders graag een verlenging

... onze inzet ook buiten de regio

van die hulp tot medio 2018 wilden. Provincie Gelderland faciliteert dit. Ondernemers

wordt opgemerkt? Zo bezocht een

Kansen en uitgangspunten

gaven aan dat zij behoefte hebben aan een ondernemersgedreven Regionaal Platform

delegatie van de Kyoto universiteit

De randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening zijn heel belangrijk

Recreatie & Toerisme onder onze regie. Wij organiseerden al netwerkbijeenkomsten

uit Japan ons in de zomer van 2017.

voor de ontwikkeling van de economische speerpunten. Een Ruimtelijke Strategische

(over het thema ‘water’) en evenementen (rondom ‘fruit en oogst’), maar wij verkennen

Dat gebeurde via Wageningen

Visie (RSV) maakt duidelijk waar kansen liggen voor de drie speerpunten en

nieuwe mogelijkheden.

University. De studenten en

welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn. De visie stelt ons in staat om deze

wetenschappelijke staf wilden

randvoorwaarden te optimaliseren en het is een bouwsteen voor de gemeentelijke

ervaren hoe wij regionale

omgevingsvisies. Naast de focus op onze economische speerpunten leggen wij

ontwikkelingen met de vijf O’s

ook relaties met landschap en mobiliteit, omdat deze de speerpunten ruimtelijk

oppakken.

direct raken. Nadat onze tien colleges hun akkoord hadden gegeven, startte het
uitvoeringsproces van de RSV in 2017.
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Concept-visie in ontwikkeling

Lobby & Branding

Een ontwerpbureau dat strategische ruimtelijke vraagstukken mee helpt oplossen,

In 2018:

begeleidt ons bij de ontwikkeling van de RSV. Tijdens vier themabijeenkomsten

• ronden wij de RSV voor de drie

gingen ambtenaren, ondernemers, organisaties, onderwijs en onderzoek na welke

speerpunten af.

Op de trom slaan
Onbekend maakt onbemind en dat helpt ons niet bij het realiseren van onze ambities.

ideeën en oplossingen er zijn voor vraagstukken die op regionaal niveau aangepakt
moeten worden. Maximaal twee raadsleden per gemeenten waren aanwezig. Ook

In 2018:

Wij zullen moeten laten weten dat wij er zijn, wat wij als Regio FruitDelta Rivierenland

vond een speciale regionale raadsbijeenkomst plaats. De stand van zaken van de

• is de strategie ontwikkeld voor

te bieden hebben, hoe iedereen die samen met ons de schouders eronder zet daarvan

ontwikkeling koppelden wij terug aan de bestuurders van de tien gemeenten tijdens

de komende jaren;

profiteert en hoezeer onze regio ertoe doet op regionaal, nationaal en internationaal

twee regiomiddagen. Via de website en nieuwsbrieven is de ontwikkeling van de visie

• staan de Kersenparty, het

niveau. Wij beschikken over talloze wapenfeiten die dit ondersteunen. Door de inzet

te volgen.

gastheerschap van het Fruitcorso

van lobby & branding slaan wij op de spreekwoordelijke trom.

en onze aanwezigheid op de

Proces ruimtelijke strategische visie

FASE 1
Inventariseren

FASE 2
Bedenken

FASE 3

FASE 4

Maken

overzicht vraagstukken en
ambities

ideëen

conceptvisie

kwaliteitenkaart

oplossingen

strategische keuzes &
kansenkaart

Besluitvorming

Open Days in Brussel op de

FruitDelta Rivierenland in de kijker

agenda als grote promotionele

Op 27 maart lanceerden wij FruitDelta Rivierenland officieel en sindsdien hebben wij

momenten;

onszelf op diverse momenten in de kijker gespeeld. De promotie van ons RIF neemt

• starten wij met de voorberei-

daarbij een belangrijke rol in.

dingen van een internationaal
fruitcongres in FruitDelta

1

Rivierenland in 2019;
vaststellen

• zoeken wij de verbinding met
andere foodregio’s in Nederland
en Europa.

Op zoek naar integrale thema’s

Bestuurlijke afstemming

Brainstorm ambtelijke en
maatschappelijke partijen (O’s)

Bestuurlijke afstemming

Conceptvisie met
strategische keuzes voor
de regio = bouwsteen
voor omgevingsvisies
afzonderlijke gemeenten

In dit proces zijn colleges en
gemeenteraden betrokken

1 Kick-off FruitDelta

Bestuurlijke afstemming

Bestuurlijke afstemming

Rivierenland
27 maart 2017, De Pluk Geldermalsen

Afronding

2 Nationale Kersenparty

Medio 2018 wordt de concept-visie afgerond. Zodoende kan ons Algemeen Bestuur

22 juni 2017, St. Maartenskerk Tiel

nog voor de zomer het concept aan de colleges en de raden ter consultatie aanbieden.

De Economic Board stelt zich voor

2

3

Presentator Jochem van Gelder

De definitieve besluitvorming zal in 2019 plaatsvinden.

3 Inspiratiebijeenkomst
FruitDelta Rivierenland
15 september 2017, Schouwburg
Agnietenhof Tiel
4 Gastheerschap Fruitcorso
16 september 2017, Tiel
Zicht op de corsowagens
5 KLM Open

vanuit het FruitDelta-paviljoen

4

Lezing hoogleraar
Gert-Jan Hospers

14-17 september 2017, The Dutch, Spijk
Deelname aan beursstand
ter promotie recreatie en
toerisme
Tijdens de speciale regionale raadsbijeenkomst op 22 november 2017
leverden onze raadsleden input voor
de concept-visie

5

Strategisch lobby & brandingdocument

8

Harry de Vries is de bestuurlijk

In het najaar van 2017 zijn wij gestart met het uitstippelen van een krachtige strategie

trekker van Lobby & Branding

voor de komende jaren. Dat levert medio 2018 een strategisch document op.
9
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Projecten en studies verdeeld
over de speerpunten:
15 Cross-over
2 Recreatie en Toerisme
1 Agribusiness
0 Economie en Logistiek
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Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van onze ambities. Dit heeft

Projecten en studies verdeeld
over de speerpunten:
8 Cross-over
3 Recreatie en Toerisme
1 Agribusiness
1 Economie en Logistiek
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ondernemers en ondernemende inwoners uit onze eigen regio, bij voorkeur het MKB.
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aan het waarmaken van onze ambities. Met het RIF investeren wij in projecten van

S
ES

Resultaat 2e ronde 2017
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Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is het middel dat in grote mate bijdraagt

3 Uitvoeringsprojecten
10 Haalbaarheidsstudies

Regionaal Investeringsfonds

K
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Ronde 1:
13 projecten
en studies

K
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Steun in de rug voor initiatiefnemers van projecten

AGRIBUSI
N

Regionaal Investeringsfonds
Resultaat 1e ronde

Regionaal Investeringsfonds

Factor 6,0 x

is een steuntje in de rug. Overigens komen ook haalbaarheidsstudies in aanmerking
voor zo’n bijdrage.
Economic Board

Marien Borgstein, procesmanager

In 2018:

Resultaten

De steun uit het RIF komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis,

en coördinator RIF: “Elk jaar zijn er twee

• zal de RIF-procesmanager de

Hoewel het RIF nog gloednieuw is, zijn er tientallen projectplannen en haalbaar-

ervaring en praktische hulp van de leden van de Economic Board (EB), die adviseert

rondes. De aanvragen komen als eerste bij

gemeentelijke ondernemers-

heidsstudies ingediend. Op fruitdelta.nl/gehonoreerde-projecten/ ziet u welke

over de besteding van het geld en die de ingediende voorstellen beoordeelt en

mij als ‘poortwachter’. Bij elke ronde word

netwerken meer informatie geven

uiteindelijk een bijdrage hebben ontvangen. Uiteraard bereikte deze informatie de

(al dan niet) honoreert. Binnen de board wordt stevig samengewerkt tussen

ik inhoudelijk opnieuw verrast door een

over de (on)mogelijkheden van

raadsleden ook via nieuwsbrieven en presentaties op diverse bijeenkomsten.

vertegenwoordigers van de O’s, die ook een ambassadeursfunctie hebben. De EB

aantal aanvragen.”

het RIF. Dit gebeurt in samen-

is als onafhankelijk adviesorgaan ook de partij die het Dagelijks Bestuur van Regio

spraak met gemeenteambtenaren.

Naast bestuurders en raadsleden, is er samen met de verschillende gemeente-

Rivierenland adviseert. Tweemaal per jaar evalueren de leden het proces.

Er staan al afspraken gepland in

ambtenaren gewerkt aan het kenbaar maken van het RIF richting ondernemers-

Ammerzoden, Hedel, Maasdriel en

verenigingen in de regio. In 2017 verzorgde de RIF-procesmanager een presentatie

Zaltbommel;

voor ondernemersverenigingen in Neder-Betuwe en voor ambtenaren in Tiel.

Wist u dat...

• worden de gestarte RIF-

In 2018 zal dit verder worden uitgerold.

... binnen FruitDelta Rivierenland

projecten gemonitord. Het doel

verschillende netwerken met elkaar

hiervan is om aangehaakt te zijn

verbonden zijn? Zo is Economic Board-

bij inhoudelijke ontwikkelingen.

lid Hans van Zuijdam ook voorzitter

Daarmee kunnen wij de aanzet

van VNO-NCW Rivierenland, naast

geven voor het ontwikkelen van

zijn functie als Directievoorzitter van

een regionaal kennisnetwerk

Rabobank West-Betuwe.

tussen de betrokken partijen bij
de RIF-projecten.

Tijdlijn RIF 2018
Het project ‘De Langste Boomgaard

Open

Open

van Europa’ wil de mooiste oprijlaan
van Nederland creëren langs de A15

RIF

RIF

van Deil tot Dodewaard: zo mooi is
Rivierenland!
Loket

16 maart 2018
Start ronde 1
Indienen voorstellen,
deadline: 26 april

10

Economic Board
O's

Advies

Mei 2018
Beoordeling ingediende voorstellen
Bekendmaking en start projecten

Loket

15 september 2018
Start ronde 2
Indienen voorstellen,
deadline: 27 oktober

Economic Board
O's

Advies

November 2018
Beoordeling ingediende voorstellen
Bekendmaking en start projecten
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Programma’s en projecten

In 2018:
• organiseren het Kennisnetwerk
Leefbaarheid en het Platform

Glasvezel in Rivierenland

Zelfredzaam twee grote
In 2018:

inspiratiebijeenkomsten

Leefbaarheid

• ontvangen wij een reactie

voor talrijke organisaties en

Glasvezel is de (nabije) toekomst!

van de EC op onze vraag om

vertegenwoordigers van de

Prettig en veilig wonen, samenleven en werken

Snel internet is een noodzakelijke basisvoorziening om volwaardig mee te doen in de

toestemming;

inwoners van Rivierenland;

Een gezonde, succesvolle regio is er een waar het prettig wonen en werken is. Waar je

maatschappij: voor sociaal verkeer, werk, studie, zorg-op-afstand om langer thuis te

• geven - bij groen licht van de

• zal één van deze bijeen-

met plezier samenleeft en waar je je veilig voelt. Ons leefbaarheidsproject voeren wij

kunnen blijven wonen, beveiliging en contact met (overheids)instanties. Glasvezel biedt

EC - de tien gemeenteraden hun

komsten waarschijnlijk gaan

uit met provincie Gelderland en de andere O’s.

de capaciteit die nodig is om dit mogelijk te maken. Uit uitgebreid onderzoek van Regio

reactie;

over het thema ‘Wonen,

Rivierenland bleek dat ongeveer 12.500 adressen in ons buitengebied zijn aangewezen

• gaat - bij groen licht van de

leefbaarheid en zorg’;

Onderzoek: creëer een lerende omgeving

op enkel een ouderwetse telefoonkabel. En die biedt onvoldoende gegarandeerde

raden - de eerste schop in de

• komen er ook enkele kleine

Hoe het met de regionale trends en ontwikkelingen voor leefbaarheid zit in onze regio,

kwaliteit. De marktpartijen bieden de komende drie jaar geen concrete oplossing voor

grond.

bijeenkomsten voor wethouders

is onderzocht door Wageningen University & Research. Zij voerde het onderzoek uit

en/of vakambtenaren Leefbaar-

op thema’s die invloed hebben op leefbaarheid. Tijdens de drukbezochte ‘Avond van

heid, bedoeld om ervaringen uit

de Leefbaarheid’ (eind 2016) in Het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen werden de

te wisselen over de actieve rol

resultaten gepresenteerd. Een belangrijke aanbeveling was om een ‘lerende omgeving’

van gemeenten op het gebied

te creëren.

de vaste aansluitingen op deze adressen. Daarom startten onze gemeenten enige tijd
geleden het project om glasvezel in het gehele buitengebied van de regio te realiseren.

glasvezelrivierenland.nl

van leefbaarheid (‘lerende

Wat is glasvezel?

omgeving’).

Glasvezel is zo dun als een haar. Het bestaat
uit twee soorten glas: een flinterdunne kern en

leefbaarheidinrivierenland.nl

een dikkere mantel die in elkaar gesmolten zijn.
Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden
data razendsnel over grote afstanden te
transporteren. Glasvezel is veel minder gevoelig
voor storingen dan traditioneel koperdraad.

Interessepeiling: 97,3% ja!

Na afloop van de Avond van de

Van 27 juni tot en met 1 oktober vond een interessepeiling plaats onder de bewoners/

Leefbaarheid werden de aanwezigen

eigenaren van de doeladressen. De respons was groot: 67,3% reageerde en daarvan

getrakteerd op een voorstelling van

gaf 97,3% aan graag meerdere diensten via een glavezelnetwerk te willen afnemen.

Het Toverbaltheater.

Deze resultaten maakten wij bekend in januari 2018.
Volgende stap: Toestemming Europese Commissie en gemeenteraden
Om als overheid in een marktgestuurde omgeving te kunnen opereren, doorliepen

Startnotitie Kennisnetwerk

wij in 2017 een notificatietraject bij de Europese Unie. Krijgen wij toestemming,

In navolging van dit advies startten wij een startnotitie om een Kennisnetwerk

dan kunnen wij de aanleg van het glasvezelnetwerk via het overheidsmodel gaan

Leefbaarheid te ontwikkelen. De website leefbaarheidinrivierenland.nl zag het

realiseren. Maar niet voordat de raden van de deelnemende gemeenten hun

online levenslicht. In de tweede helft van 2017 legden wij deze startnotitie aan de

goedkeuring hebben gegeven. Zij zijn onder meer aan zet m.b.t. het oprichten van een

gemeenteraden voor en zeven gemeenten stemden ermee in. Daarmee gaven zij aan

nieuwe uitvoeringsorganisatie. De start van de aanleg is gepland in 2018.

behoefte te hebben aan regionale kennisuitwisseling. Deze gemeenten zijn: Buren,
Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen en West Maas en Waal.
Stan Herms Projectleider Glasvezel

Zij hebben gemeen dat zij zich kenmerken door een overwegend landelijk karakter.

Rivierenland: “De tien samenwerkende

Daardoor kennen zij een soortgelijke leefbaarheidsproblematiek.

gemeenten van Regio FruitDelta

12

Rivierenland willen dat alle bewoners

Uitvoeringsplan

voor 2020 de beschikking krijgen over een

Eind 2017 stelden wij een uitvoeringsplan op, dat er in het kort op neerkomt dat er in

kwalitatief goed glasvezelnetwerk. Dus ook

2018 inspirerende bijeenkomsten over leefbaarheid zullen worden georganiseerd en

de 12.500 adressen in het buitengebied.”

dat actief gebruik zal worden gemaakt van de site leefbaarheidinrivierenland.nl.
13

Wonen, wonen en zorg, woonladder

Versis, aanvullend regiovervoer
Aanvullend regiovervoer

Kwalitatieve, betaalbare woningen
Wij willen de woningbouw in Rivierenland zoveel mogelijk laten aansluiten op
de behoeften van onze inwoners. Woningen moeten van kwaliteit en betaalbaar
zijn. Langer zelfstandig thuis wonen is belangrijk en ook de huisvesting van
arbeidsmigranten en statushouders.
Monitor Woningbouwprogrammering
Om de woningbouw te laten aansluiten op de behoeften van onze inwoners hebben
de tien gemeenten in 2017 de monitor voor de woningbouwprogrammering 2016
gezamenlijk vastgesteld. Met de provincie bereikten wij in 2017 overeenstemming
over het regionale monitoring- en programmeringssysteem. Op basis van de analyses
bepalen de gemeenten samen de agenda- en actiepunten voor het komende jaar en
brengen wij deze onder in het regionale Uitvoeringsprogramma Wonen, Wonen en
Zorg, Woonladder 2018.

Om ervoor te zorgen dat (oudere)
mensen die zorg nodig hebben
langer thuis kunnen blijven
wonen (en niet hoeven te
verhuizen naar instellingen),
moeten woningen daarvoor
geschikt worden gemaakt.
Dit thema is afgelopen jaren
uitgewerkt in een Opplus-

Regio neemt aanvullend regiovervoer over van provincie Gelderland

• zal vanaf augustus het

Inwoners van de regio Rivierenland die voorheen met Regiotaxi Gelderland reisden,

leerlingenvervoer van de

doen dat sinds 1 januari 2017 met Versis. Op die datum namen de regiogemeenten de

gemeente Tiel binnen Versis

verantwoordelijkheid van de Regiotaxi Gelderland over van de provincie Gelderland.

worden uitgevoerd;

Onderliggende gedachte is dat gemeenten beter zicht hebben op de lokale situatie

• zal er een uitgebreid klant-

en dichterbij de gebruikers staan dan de provincie Gelderland. Regio FruitDelta

tevredenheidsonderzoek

Rivierenland is dus per 1 januari opdrachtgever van Versis, dat er voor iedereen is die

worden uitgevoerd.

geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Het is het vervoer van
deur-tot-deur, van deur-tot-halte en van halte-tot-halte.

project en informatie over
mantelzorgwoningen.

In 2018:

versis.nl
In 2018:

Grondige voorbereiding

• zijn de resultaten van de pilots

In de aanloop naar 1 januari 2017 werd hard gewerkt om de overgang zo soepel

bekend rond de zomer, met

mogelijk te laten verlopen en reizigers ritten te bieden die van dezelfde kwaliteit en

een vertaling naar de andere

hetzelfde gemak zijn als dat zij gewend zijn. Er zijn aanbestedingstrajecten voor de

Pilots in Neder-Betuwe en Culemborg

gemeenten die daarmee dan aan

vervoersbedrijven en de regiecentrale uitgevoerd. Daarnaast vond de implementatie

Ook mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk in hun eigen

de slag kunnen;

plaats van het nieuwe systeem, werd de regiecentrale ingericht en alle communicatie

omgeving worden opgevangen. Nu verschuift de aandacht naar GGZ in de wijken en

• vormen de resultaten van

op poten gezet. De reizigers ontvingen op tijd een brief van hun gemeente en kort

dorpen. Om te ontdekken wat nodig is en wat de impact hiervan is, zijn de gemeenten

deze pilots de input voor

daarop een uitgebreid informatiepakket. Op de nieuwe website versis.nl zien

Neder-Betuwe en Culemborg in 2017 pilots gestart. Het is belangrijk dat ‘wonen’ en

de kennisbijeenkomst over

zij al hun vragen beantwoord en kunnen zij heel eenvoudig een rit boeken.

‘zorg’ nauw samenwerken. Wij bieden ondersteuning door kennis en menskracht in te

leefbaarheid, wonen en zorg (zie

zetten. De provincie geeft hiervoor een kleine subsidie.

ook Leefbaarheid, pagina 13);

Soepele overgang

• vindt er een kennisbijeenkomst

De overgang is soepel verlopen en eind 2017 konden voor de eerste 365 dagen de

over duurzaamheid in de

resultaten worden opgemaakt. Volgens het reizigerspanel (dat nieuwe leden mocht

woningvoorraad plaats, hiervoor

verwelkomen na een oproep in het informatiepakket) scoort Versis uitstekend bij de

zoeken wij aansluiting bij

reizigers. En de regiecentrale berekende dat meer dan 95% van de ritten op tijd zijn

het traject van de Regionale

verlopen. Een fijne opsteker in het eerste jaar!

Energiestrategie en het Regionale
Ambitiedocument 2016 - 2020;
• staat de huisvesting van

Carel Romijn, voorzitter reizigerspanel:

buitenlandse arbeidskrachten op

“Versis functioneert goed. Sterker

de agenda.

nog, Versis scoort hoger dan Regiotaxi
Gelderland!”

14

15

Regionale Mobiliteit

In 2018:
• leggen wij de Mobiliteits-

Rijkswegen onder druk

Agenda voor aan de gemeenten;

Vervolg van projecten A2 en A15 en instellen Mobiliteitsfonds

Twee belangrijke vervoersaders doorsnijden Rivierenland: de A2 en de A15. Door

• start een project voor de A15

Ondertussen werd gewerkt aan lopende projecten. De A15 en de A2 vragen veel

de toegenomen verkeerscapaciteit staan deze rijkswegen en de bijbehorende

dat vergelijkbaar is met dat voor

aandacht in de regionale afstemming. Voor de A2 sloten wij aan op het onderzoek van

aanvoerwegen onder druk. Daarom werken wij, samen met Rijk en Provincies, aan

de A2 in 2017;

het Rijk door deel te nemen aan de project- en de stuurgroep. Dit leverde projecten op

oplossingen om deze te verlichten, de doorstroom te verbeteren en de veiligheid te

• trekken de portefeuillehouders

voor de korte en langere termijn om te voorkomen dat het fileprobleem verder groeit

verhogen.

van onze gemeenten hierin

op de A2. Alternatieven, zoals de aanleg van snelle fietsverbindingen en verbeteringen

gezamenlijk op;

van het ov met bijvoorbeeld spitsbussen, worden op korte termijn opgepakt en

Startnotitie Mobiliteit Rivierenland

• wordt een voorstel gedaan

zijn investeringen in de leefbaarheid van Rivierenland. De regionale bijdrage in de

Zonder startnotitie geen actie en daarom boden wij de gemeenten in april 2017 de

voor de regionale bijdrage in de

gevraagde cofinanciering wordt in 2018 vormgegeven.

Startnotitie Mobiliteit Rivierenland aan voor besluitvorming in de gemeenteraden.

gevraagde cofincanciering;

Alle tien gemeenten besloten, in het najaar 2017, deel te nemen aan het opstellen

• besluiten de gemeenteraden

van een Regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit (MobiliteitsAgenda).

over dit voorstel.

Sterk Bestuur
Regionale MobiliteitsAgenda

Bestuurskracht versterken

Deze Regionale MobiliteitsAgenda is in ontwikkeling. De MobiliteitsAgenda vertaalt

Via het programma Sterk Bestuur ondersteunt provincie Gelderland gemeenten die

integrale ambities op het vlak van auto, fiets, flexibilisering, technische vernieuwing en

hun bestuurskracht willen versterken met advies, onderzoek, trainingen en subsidie.

het ontwikkelen van (tussenvormen van) ov naar concrete maatregelen. Het Rijk en de

Vanwege decentralisaties, bezuinigingen, problemen met grondexploitatie, mondige

provincie Gelderland willen graag bijdragen in de verbetering van de mobiliteit in onze

inwoners, bevolkingskrimp, werkloosheid en problemen op de woningmarkt, is het er

regio. Om een volwaardig gesprekspartner te (kunnen) zijn, is het van belang om als

niet gemakkelijker op geworden.

regio één geluid te laten horen. Ook bij de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategische
Visie geven ondernemers aan dat zij mobiliteit als één van de belangrijkste uitdagingen

Voorbereiding regionale raadsbijeenkomst

zien. Het vraagt een gezamenlijk toekomstperspectief van de regio met een gedegen

Samenwerking tussen gemeenten, zoals die van ons binnen ons regionale samen-

uitvoeringsprogramma. Een nieuwe kijk is nodig op bestaande en nieuwe auto- en

werkingsverband, wordt steeds belangrijker. Vertrouwen, transparantie en

fietsnetwerken met bijbehorende voorzieningen. Slimme vernieuwingen op het

communicatie zijn noodzakelijk om de samenwerking succesvol te maken. Daarom

gebied van flexnetten, uitbreiding van het aanvullende regiovervoer Versis en de

zijn wij in 2017 in overleg met de provincie Gelderland, gemeentesecretarissen,

borging van vaste ov-lijnen moeten het gat in de toenemende mobiliteitsbehoefte

In 2018:

de griffiers van onze regiogemeenten en de directies van de verbonden partners

en de flexibilisering ervan gaan vullen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat alle

• vindt er op 16 mei een

(bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen) gestart met de voorbereidingen voor

inwoners voorzieningen, werk en school in Rivierenland goed kunnen bereiken.

regionale bijeenkomst over

een regionale bijeenkomst op 16 mei 2018. Ook de de Regionale Agendacommissie

Sterk Bestuur plaats.

(RAC) is betrokken bij Sterk Bestuur. Het doel van de RAC is te adviseren over regionale
processen om zo gemeenteraden beter bij de regio te betrekken.
Raadsleden volledig informeren
Doel van deze bijeenkomst is het informeren van de (nieuwe) raadsleden over de rol
en de taken van de verbonden partners die in Regio Rivierenland werkzaamheden
uitvoeren voor de tien gemeenten. Ook de positie die de gemeenteraadsleden
innemen richting de verbonden partners zal aan bod komen. Dit traject is
voorgekomen uit de eerdere onderzoeken en inventarisaties die uitgevoerd zijn
binnen het kader van het Sterk Bestuur-traject.
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Regionale Energiestrategie

In 2018:

Door gemeentelijke taken door

Contractgestuurde
Dienstverlening

• vertalen wij samen met onze

het onderdeel Contract-

Energieneutraal in 2050

partners de toekomstscenario’s

gestuurde Dienstverlening

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is zo afgesproken in het

voor onze energievoorziening

te laten uitvoeren, profiteren

klimaatakkoord. Dit betekent dat ook in Rivierenland de energievoorziening in de

naar allianties en projecten.

de gemeenten van de schaal-

komende decennia ingrijpend gaat veranderen. Wij wonen, koken, werken en rijden

Dit zal eind 2018 een concept-

voordelen die Regio FruitDelta

Contractgestuurde Dienstverlening (CgD) is een uitvoeringsdienst van Regio

straks anders en bepalen onze energievoorziening steeds meer zelf.

samenwerkingsagenda

Rivierenland biedt: inhoudelijke

FruitDelta Rivierenland en bestaat uit zes specialistische teams. Zij voeren

opleveren;

kennis van de materie tegen

namens de gemeenten gemeentelijke taken uit. Met elke gemeente worden

Gezamenlijk keuzes maken

• ontwikkelen wij daarbij ook

relatief lage kosten.

maatwerkafspraken gemaakt over welke taken tegen welke kosten worden

Energieneutraal in 2050 lijkt ver weg, maar vraagt nu al om keuzes. Niet alleen op

een uitvoeringsprogramma

Bovendien kunnen de mede-

uitgevoerd. De gemeenten beslissen zelf van welke diensten zij gebruik willen

landelijk niveau, maar juist ook regionaal en lokaal. Met een regionale energiestrategie

voor de korte termijn dat wij ter

werkers binnen de teams

maken en in welke mate.

worden opgaven, trends, consequenties en keuzes inzichtelijk gemaakt en vertaald

vaststelling aanbieden aan de

elkaar vervangen, zodat de

naar projecten en samenwerkingsverbanden. Daarbij spelen alle organisaties/

raden en onze partners;

kwetsbaarheid kleiner is dan

bedrijven in Rivierenland een belangrijke rol. Wij moeten samen op weg naar een

• concretiseren wij met partners

doorgaans in een gemeentelijke

Regionale Energiestrategie.

uit de regio ook de aanpak voor

organisatie.

de twee andere duurzame pijlers:

Leerplicht

Circulaire Economie en Biobased
Economy.

Eensgezind bekrachtigen vertegenwoordigers van Fruitdelta Rivierenland,
Waterschap Rivierenland, VNO-NCW
Midden, Greenport Gelderland, de tien
regiogemeenten, de Samenwerkende
Woningcorporaties Rivierenland,
Gebiedscoöperatie Rivierenland, provincie
Gelderland en Greenport Gelderland de
samenwerking met een gezamenlijke druk
op de knop

Uitval voorkomen
Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren die na hun 16e verjaardag nog
Energietransitie

geen startkwalificatie hebben, moeten onderwijs volgen tot zij 18 jaar oud zijn. Dit is

In 2017 ontvingen alle gemeenten onze startnotitie ‘Groene Groei’ met daarin drie

de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2

pijlers: Energietransitie, Circulaire Economie en Biobased Economy. De gemeenten

of hoger). In samenwerking met de gemeentelijke teams zorgt ons team Leerplicht

gingen allemaal akkoord met de startnotitie, waarna wij aan de slag gingen met de

ervoor dat leerplichtige leerlingen niet uitvallen. Daarmee voorkomen wij dat verdere

uitwerking van de eerste van drie duurzame pijlers: energietransitie. Dit doen wij door

intensieve en kostbare (zorg)trajecten als gevolg van die uitval nodig zijn.

middel van de Regionale Energiestrategie, met partners uit de regio. Wij hebben ons in
2017 gericht op draagvlak, partnerschappen en financiering. Die leidden tot de kick-off

Preventie en handhaving

bijeenkomst van 7 februari 2018.

Enerzijds voorkomen wij uitval door preventief op te treden; vroegtijdig de leerling in
beeld brengen, actie ondernemen en verdere escalatie voorkomen. Zelfs de leerling
‘onder de radar’ hebben wij in zicht. Anderzijds voeren wij een adequate handhaving
uit vanuit zorgperspectief, dus met veel aandacht, respect en zorg voor de leerling
en zijn of haar familie. Wijkteams vinden in ons een effectieve partner bij het in kaart
brengen van het hele gezin (één gezin, één plan).
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Een andere positie binnen de keten

Project ‘Regionaal Sluitend Vangnet’

Preventief werken helpt! Vooral wanneer de samenwerking tussen ketenpartners

In 2018:

In 2018:

In de nieuwe aanpak vsv heeft het RMC wettelijk een extra taak gekregen om voor

goed wordt vormgegeven. In enkele gemeenten worden de resultaten van een

• vinden gesprekken met de

• vindt een regionale

jongeren in een kwetsbare positie een sluitend vangnet te organiseren. In 2017 is het

preventieve aanpak duidelijk zichtbaar. Dit betekent voor team Leerplicht een andere

gemeenten plaats om vraag en

bijeenkomst plaats over het

RMC hiermee vanuit de regionale aanpak vsv gestart. Het bevindt zich in de tweede

positionering binnen de keten en een andere inrichting van het werk. In 2018 vinden

aanbod af te stemmen;

project ‘Regionaal Sluitend

ontwikkelfase waarin concrete stappen worden gezet om de samenwerking gestalte

gesprekken met de gemeenten plaats om enerzijds te laten zien wat de rol van team

• wordt de samenwerking in

Vangnet’;

te geven die nodig is voor de uitvoering. In maart 2018 vindt een brede regionale

Leerplicht is binnen de keten, waar hij toegevoegde waarde kan leveren, waaruit zijn

de keten verder verbeterd en

• worden er over dit project

bijeenkomst plaats om de ketenpartners te informeren en wordt de start gemaakt om

preventieve taken bestaan en wat het belang ervan is. Het doel van deze gesprekken is

positioneren wij onszelf het liefst

samenwerkingsafspraken

later in het jaar lokaal met de ketenpartners samenwerkingsafspraken te maken. Om

het afstemmen van vraag en aanbod. De uitvoering verloopt volgens planning en naar

als onderdeel van het sociaal

gemaakt met de ketenpartners;

te komen tot een sluitend vangnet, is het uitwisselen van gegevens van/over en mét de

tevredenheid van de deelnemende gemeenten.

team/wijkteam.

• wordt ingezet op het

jongeren cruciaal. De privacywetgeving en hoe daar in regionaal verband mee wordt

monitoren van en contact

omgegaan, is daarbij een belangrijk item.

houden met jongeren die in beeld
zijn gebracht door het project

Project ‘Onzichtbare Jongeren’

‘Onzichtbare Jongeren’. Mogelijk

Het RMC heeft alle jongeren tussen 18 en 23 jaar in beeld. Dit is ook gebleken in het

hebben zij in de loop van het jaar

project ‘Onzichtbare Jongeren’. Onze medewerkers brachten een kleine 300 jongeren

nog ondersteuning nodig.

in kaart die bij andere partijen in de regio uit beeld zijn en bezochten deze jongeren.
Na afloop van het project was bekend wat de dagbesteding van de jongeren was en
welke jongeren nog hulp nodig hadden. In 2018 wordt vooral ingezet op het monitoren
en contact houden met jongeren die mogelijk in de loop van dit jaar nog ondersteuning
nodig hebben.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) – voortijdig schoolverlaten
Van curatief naar preventief werken

Wist u dat...

Ons team RMC krijgt iedere jongere tussen de 18 en 23 jaar gemeld die voortijdig het

... jaarlijks ruim 300 jongeren

onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Het team benadert deze jongeren met een

ondersteuning krijgen van de

hulpaanbod om weer terug naar een opleiding te gaan of om op een andere manier

trajectbegeleiders nadat ze het

een startkwalificatie te halen. Daarmee is het RMC van grote meerwaarde: wij hebben

onderwijs hebben verlaten?

alle jongeren in beeld en werken aan de basis van een probleem zodat verdere

En dat daarnaast ca. 450

kostbare trajecten kunnen worden voorkomen. Ook gaat het RMC in gesprek met

jongeren een gesprek met één

verzuimende jongeren om te voorkomen dat zij uitvallen.

van de trajectbegeleiders hebben
omdat ze te veel verzuimen op
school?

Project overstap vo-mbo
In regio FruitDelta Rivierenland wordt al jaren nauw samengewerkt tussen het vo, mbo
en gemeenten (lp/rmc) voor die jongeren die de overstap maken van het vmbo naar
het mbo. Voor de meeste jongeren verloopt deze overstap soepel, maar een aantal
heeft extra ondersteuning nodig. Met ingang van schooljaar 2017-2018 heeft het RMC
de projectleiding op zich genomen. Doel is dat op 1 oktober 99% van de leerlingen
staat ingeschreven bij een vervolgopleiding. De leerlingen die geen inschrijving
hebben, zijn in traject bij lp of RMC.

Team RMC werkt in een keten met partners uit het onderwijs, de zorg en de
arbeidsmarkt en vormt hierbinnen de verbindende factor. De inzet verschuift meer
en meer van curatief naar preventief. Naast deze reguliere taak voert ons RMC
ook verschillende projecten uit in het kader van de regionale aanpak voortijdig
schoolverlaten (vsv) 2016-2020. Het RMC heeft de programmacoördinatie onder haar
hoede over de totale aanpak. Daarnaast voert zij ook zelf een aantal projecten uit.
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Sociale Recherche

Inkoopondersteuning en -advies

In 2018:

In 2018:

• wordt het onderzoek in het

• krijgt Team Inkoop, naast het

kader van de Wmo afgerond

reguliere werkprogramma, de

De beste ondernemingen voor de beste prijs en kwaliteit

en zullen andere onderzoeken

kans om in één regiogemeente

Voor gemeenten is het van groot belang dat zij de inkopen en aanbestedingen

starten;

gericht te werken aan de

rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitvoeren binnen de complexe landelijke en

• ontwikkelen wij onze

professionalisering van het

Europese wetgeving. En binnen de voortdurend wijzigende marktverhoudingen.

medewerkers verder in het

inkoopproces: organisatie,

Ons team Inkoop beschikt over alle kennis, kunde en ervaring om ondernemingen te

kader van de Wmo;

procedures, werkwijzen,

selecteren en te contracteren die de beste prijs en kwaliteit bieden voor producten,

• verkennen wij de

systemen.

diensten, werken en concessies.

mogelijkheden voor digitaal
en veilig werken.

Fraude opsporen, uitkeringen beëindigen en terugvorderen
Ons team Sociale Recherche spoort fraudezaken op, zoals zwartwerken, werken
zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen en woonfraude. Ook wie
onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt om daar beter van te worden, pleegt fraude.
Het team zorgt ervoor dat ten onrechte verstrekte uitkeringen worden beëindigd en/of
Vakkundige inkoop voor financieel voordeel en kwaliteit

teruggevorderd. Het opsporen van fraudezaken is specialistisch werk. De gemeenten
die deze taken bij Regio FruitDelta Rivierenland hebben belegd, profiteren daarmee
van de schaalvoordelen die een individuele gemeente doorgaans niet behaalt.

Inkopen en aanbesteden is een specialistisch vak en elke inkoop of aanbesteding
Wist u dat...

is maatwerk. Door vakkundig in te kopen, kunnen gemeenten niet alleen financieel

... er 65 zaken zijn afgerond in

voordeel behalen, maar ook de kwaliteit van hun werkzaamheden en aanbod

Toezichthouder Wmo

2017? De totaal opgespoorde

verbeteren. Bovendien geven zij ermee inhoud aan bestuurlijke doelen op het gebied

De Sociale Recherche heeft in 2017 een mooi resultaat neergezet. Het aantal positief

fraude bedroeg € 860.031.

van maatschappelijk verantwoord inkopen.

afgeronde onderzoeken heeft zijn stijgende lijn in de tweede helft van 2017 doorgezet.

Er zijn 23 uitkeringen beëindigd,

Naast het afronden van veel onderzoeken met een positief resultaat, is ook een groot

dan wel op basis van het

Proactief afstemmen op vraag en aanbod

onderzoek in het kader van de Wmo gestart. Dit onderzoek loopt door in 2018, maar

onderzoek niet toegekend.

De ontwikkelingen op het gebied van inkopen en aanbestedingen volgen elkaar

lijkt met een positief resultaat te kunnen worden afgerond. Een aantal gemeenten

Dit levert een fictieve besparing op

snel op. De aantrekkende economie zorgt voor veel verzoeken van gemeenten om

hebben de Sociale Recherche inmiddels aangewezen als toezichthouder Wmo, een

van € 590.860. Per saldo gaat het

advies in en ondersteuning van inkoop- en aanbestedingstrajecten. De ‘overspannen’

aantal is dit op korte termijn van plan.

dus om een totaalbedrag van

marktsituatie in diverse branches noodzaakt tot gewijzigde inkoopstrategieën. Een

€ 1.450.891!

goede afstemming tussen vraag en aanbod is heel belangrijk; welke dienstverlening

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

wordt van team Inkoop gewenst en welke prioriteiten worden gesteld? Dit vindt plaats

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2017 is dat Werkzaak Rivierenland en de Sociale

in overleg met gemeenten. Ook in 2017 is hierop proactief ingespeeld door vroegtijdig

Recherche Regio FruitDelta Rivierenland samen een DVO voor onbepaalde tijd hebben

te adviseren en flexibel mee te bewegen met trajecten. Zonder uiteraard de risico’s uit

opgesteld en ondertekend. Deze houdt onder andere in dat de Sociale Recherche op

het oog te verliezen.

jaarbasis minimaal 75 bijzondere onderzoeken uitvoert voor Werkzaak Rivierenland.
Dit aantal is inclusief de onderzoeken vanuit externe meldingen.

Intergemeentelijke samenwerking
Daar waar mogelijk, stimuleert team Inkoop intergemeentelijke samenwerking. De
economische ontwikkelingen gaan gepaard met gemeentelijke wensen en eisen die
in bepaalde gevallen prevaleren boven intergemeentelijke samenwerking. Deze,
maar ook andere ontwikkelingen bespreken wij met gemeenten. Een aansprekend
voorbeeld hiervan is de aanbesteding van digitale luchtfotografie. Naast de tien
regiogemeenten nemen er maar liefst nog 50 andere gemeenten deel aan deze
aanbesteding!
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Informatisering & Automatisering (I&A)

!
W
U
NIE

Gemeenten, GR’s en semi-overheidsorganisaties die de betrouwbaarheid van hun
informatisering en automatisering en de toegankelijkheid en veiligheid van hun data
hoog in het vaandel hebben staan, vinden in team I&A de beste partner. Zij kunnen
rekenen op een hoog serviceniveau en verregaande kennis van overheidsspecifieke
kwesties. Wij stellen de continuïteit van hun werkzaamheden veilig en zorgen ervoor
dat zij altijd zelf grip hebben en houden op hun systemen en data.
Continuïteit
Ook biedt het team ondersteuning als systeembeheerder en als servicedesk.
Bij onderbezetting en/of bij ziekte van ICT-medewerkers zijn de specialisten van

In 2018:

het team inzetbaar voor tijdelijke vervanging.

• maken wij een investeringsplan voor onze eigen organisatie;

Highlights 2017

• gaan wij voldoen aan de

In 2017 hebben wij onze werkwijze verder geprofessionaliseerd. Zo implementeerden

vereisten van de nieuwe

wij een eigen secure server voor het overzetten van grote en/of gevoelige bestanden.

wetgeving rondom persoons-

Andere belangrijke resultaten behaalden wij voor Avri, die wij ook in 2017 volledige

gegevens en richten wij de rol

ondersteuning boden. Voor haar verzorgden wij de technische oplevering van een

van functionaris gegevens-

document managementsysteem (DMS). En voor de certificering van Cibas (Avri)

bescherming in;

vond een succesvolle audit door KPMG plaats. Cibas staat voor Centraal Informatie

• modernisering wij de infra-

Beheer Afval Services en zorgt voor het centraal beheer van alle data die vrijkomt

structuur, afgestemd op het

bij de uitvoering van containermanagement, diftar en het gebruik van milieu- en

nieuwe werken;

grofvuilpassen.

• richten wij ons op goede onder-
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Feiten en cijfers over
Regio FruitDelta Rivierenland
Regio FruitDelta Rivierenland is het samenwerkingsverband van de gemeenten

Onze tien

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe,

samenwerkende

Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Wij ondersteunen en

gemeenten

De uitvoeringsorganisaties van Regio FruitDelta Rivierenland
Greenport Gelderland
Greenport Gelderland staat voor het economisch

Regionaal Bureau Toerisme (RBT)
Rivierenland

belang van het Speerpunt Agribusiness. Het is

Het RBT bevordert bestedingen en werkgelegenheid

het tuinbouwprogramma voor het Gelderse

in de sector Recreatie & Toerisme. Hierin gaat € 150

faciliteren de samenwerking van gemeenten en voeren gemeentelijke taken

Rivierengebied. In dit speerpunt gaat 700 miljoen

miljoen aan omzet om en 2.000 fte. Het RBT levert

uit. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst

omzet om, 1.500 bedrijven en 14.000 fte. Greenport

toeristisch-recreatieve kennis, ervaring en informatie

en voordeel te halen. En dat krijgen wij voor elkaar door samen te werken!

kent ook een community met 80 deelnemers die

aan bedrijfsleven, overheid en consumenten.

meedenken over ontwikkelingen. Greenport zet

De gemeenten financieren de organisatie voor 50%

Regio FruitDelta Rivierenland is opgericht vanuit de overtuiging dat het inwoners

zich in voor de opgaven Innovatie & Duurzaamheid,

(€ 1,06 per inwoner), daarnaast werft het RBT

meer oplevert als je als gemeente op een aantal terreinen samenwerkt met andere

Arbeidsmarkt, Ruimte & Infrastructuur en

projecten binnen en buiten de regio. Het RBT levert

gemeenten dan wanneer je alles zelf doet.

Agribusiness & Samenleving en ziet een duidelijke

ook diensten aan ondernemers, die daarvoor betalen

cross-over met de andere twee speerpunten.

via een lidmaatschap. De activiteiten van het RBT
richten zich op kennis, ontwikkeling, informatie en

Voorwaarden voor een goede
regionale samenwerking

marketing.

Gemeenten bepalen:
• dat zij voor een bepaald beleidsonderwerp steun nodig hebben van andere
gemeenten, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende expertise in eigen huis hebben,
kwetsbaar zijn en/of omdat zij betere kwaliteit kunnen leveren als zij samenwerken;
• samen welke doelen zij willen bereiken en tegen welke kosten;
• welke mate van invloed zij willen hebben op het proces (verlengd lokaal bestuur);
• in welke vorm van samenwerking zij deze doelen willen bereiken.
De effecten van deze samenwerking zijn een betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en mogelijk lagere kosten.
Hiervoor staat Regio FruitDelta Rivierenland: wij zijn de samenwerkingsvorm die als
gemeenschappelijke regeling het bereiken van de gemeentelijke doelen kan verzorgen.

Logistieke Hotspot Rivierenland
(LHR)

Regionaal Werkbedrijf - POA
Rivierenland (RW-POA)

LHR heeft als taak om de regio verder logistiek

RW- POA Rivierenland is een netwerkorganisatie

te ontwikkelen, met twee speerpunten: het

en geeft invulling aan onze opgave Arbeidsmarkt.

versterken van de regionale bedrijvigheid op basis

Ook werkgevers en werknemersorganisaties zijn

van de logistieke kwaliteiten en het aantrekken

aangesloten. Het netwerk ontwikkelt projecten en

van (inter)nationale bedrijvigheid, waardoor de

haalt hiervoor subsidies binnen. Ook richt het zich

werkgelegenheid in de regio gegarandeerd dan wel

op het onderwijstraject richting de arbeidsmarkt.

geïntensiveerd kan worden. Binnen de Gelderse

RW-POA faciliteert de activiteiten en adviseert de

Corridor is de regio FruitDelta Rivierenland het best

portefeuillehouders van onze tien gemeenten.

georganiseerd en trekt het daardoor de andere

Onze regio presteert het beste in Nederland op het

gebieden mee op sleeptouw. LHR ontwikkelt

gebied van de banenafspraak en loopt voorop in de

projecten op een aantal thema’s: bedrijfsterreinen,

netwerkaanpak.

arbeidsmarkt, innovatie logistiek, kenniskwaliteit
regio en bereikbaarheid.
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