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DIT IS FRUITDELTA RIVIERENLAND
Als een krachtig samenwerkingsverband
zetten overheid, onderzoek, onderwijs,
ondernemers en ondernemende burgers
(de 5 O’s) zich in om de regio te ontwikkelen
en verder te versterken.
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innovatieve fruitbedrijven. Maar ‘fruit’ staat voor ons ook figuurlijk
voor de vruchtbare kansen die te vinden zijn in dit gebied. FruitDelta
Rivierenland is het best bereikbare en meest centrale kruispunt
voor fruitbedrijven die richting Europa kijken en via water of weg
hun logistiek willen organiseren. Die ijzersterke combinatie van

Gelderse rivierenlandschap.
In 2016 hebben wij samen ambitieuze doelstellingen vastgesteld
om ons gebied nog meer vooruit te brengen. Hoe wij dat doen,
leest u in dit magazine. Maar ik ben bijzonder trots op de resultaten die wij inmiddels hebben bereikt. Ambitieuze doelen bereik
je natuurlijk alleen maar samen. FruitDelta Rivierenland groeit
dankzij de energie van innovatieve ondernemers, onderwijs- en

Doet u mee?
Ik wens u veel leesplezier!

Eindredactie, ontwerp & realisatie: WolLöf Communicatie BNO
COPYRIGHT © 2019 FRUITDELTA RIVIERENLAND
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

“FruitDelta Rivierenland groeit

mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

dankzij de energie van innovatieve

FruitDelta Rivierenland. Aan de inhoud van deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.

ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemende

VOOR MEER INFORMATIE EN CONTACT:

inwoners en overheden

WWW.REGIORIVIERENLAND.NL
WWW.FRUITDELTA.NL
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zijn wij het uiteraard volmondig eens. Samenwerken en blijven verbinden, dat zit in het DNA van
FruitDelta Rivierenland en Regio Rivierenland.
Terugkijkend op vorig jaar, is dat ook de rode draad die door ons werk loopt. Onze collega’s zoeken
constant de verbinding met onze acht gemeenten, partners en andere stakeholders. Want zonder
draagvlak en steun sta je alleen. En in je eentje bereik je niets!
Gelukkig gaat het verbinden ons goed af. Zo is het mooi om te zien dat onze gemeenten zich
zó verbonden voelen met het Regionale Mobiliteitsplan, dat elke gemeente een onderdeel van
het plan onder zijn hoede neemt. Het is ook mooi dat dit mobiliteitsplan en onze Regionale
Strategische Visie integraal met elkaar verbonden zijn. En dankzij onze inclusieve visie op een
Regionale Energiestrategie zien wij dat wij verder komen. Dat betaalt zich uit: FruitDelta Rivierenland
is een koploper in Nederland en dat wordt gewaardeerd.
Aan de andere kant van onze organisatie zien wij dat ook
onze teams Contractgestuurde Dienstverlening constant
in verbinding blijven met gemeenten, zorgverleners, scho-

Harry Keereweer

welkom

de
directie

Zoals onze voorzitter al stelt: ambitieuze doelen bereik je natuurlijk alleen maar samen. Daarmee

WAARNEMEND BURGEMEESTER WEST BETUWE
VICEVOORZITTER ALGEMEEN BESTUUR REGIO RIVIERENLAND

Sinds 1 januari 2019 zijn de
gemeenten Geldermalsen,

len en andere partners.

Lingewaal en Neerijnen
En het mag ook weleens gezegd worden dat wij trots zijn
op onze organisatie, die prima op orde is. Met een sterk
team vol experts kunnen wij van betekenis zijn én blijven

“HET

gefuseerd tot de gemeente
West Betuwe. Met 24 dorjaar is nog jong, maar ik heb al veel kernen bezocht. Van het vieren van een 60-

pen en twee steden is de

voor de acht gemeenten van Rivierenland en haar inwo-

jarig huwelijk tot het uitreiken van de eerste paspoorten; het contact met de inwoners vind

gemeente nu de zesde

ners. Ook het komende jaar blijven wij verder werken aan

ik heel belangrijk. Ik ben overal hartelijk welkom geheten en dat maakt mij trots. Want al

grootste gemeente van de

een krachtige organisatie.

zijn onze 26 kernen allemaal heel verschillend, elke apart zorgt voor eigenheid en sámen

provincie, met Harry

vormen ze het DNA van de gemeente.

Keereweer als waarnemend burgemeester.

Willen wij vooruitgang boeken, dan moeten wij die verbinding blijven zoeken. Daarom kunnen wij u beloven: u

Ik kende deze regio al als gedeputeerde. Het is een streek met veel potentie. Ik vind het erg

Hij is geen onbekende in

hoort nog genoeg van ons het aankomende jaar!

sterk dat de regio drie speerpunten heeft benoemd die goed te koppelen zijn. Onze

het regionaal en lokaal

geografisch centrale ligging met alle modaliteiten maakt ons uitermate geschikt voor logis-

bestuur: van 2001 tot 2003

HUUG DERKSEN

JANNEKE HAKKERT

tieke ontwikkelingen. Om onze tuinbouw kun je niet heen. Bovendien heeft het een directe

was hij lid van Provinciale

SECRETARIS-DIRECTEUR

MANAGER

link met recreatie en toerisme. Kijk alleen al naar wat West Betuwe biedt: golfsport, bloesem,

Staten in Gelderland en

REGIO RIVIERENLAND

CONTRACTGESTUURDE

de Linge, cultureel erfgoed en nog veel meer. En dat allemaal zeer goed bereikbaar! Als wij

van 2003 tot 2011 gedepu-

DIENSTVERLENING

onze woningbouw aanpassen, kunnen wij als regio gebruikmaken van de overloop uit de

teerde in de provincie.

Randstad om verder te groeien.
Als samenwerkingsverband maken wij ons sterk bij de Provincie en Den Haag. Want gezamenlijk optrekken is meer dan de som der delen. Dat is een enorme toegevoegde waarde

ORGANOGRAM REGIOKANTOOR 2019
STAF
- Financiën, Planning en Control
- Personeel en Organisatie
- Juridische zaken
- Facilitaire zaken
- Bestuurssecretariaat en -ondersteuning
- Communicatie
- Archiefzaken

voor elke individuele gemeente. De fusie van drie gemeenten vraagt veel van het bestuur.

ALGEMEEN
BESTUUR

Onze inwoners merken er op dit moment weinig van. Op termijn gaan zij het wel merken.
De professionaliteit die wij als grotere gemeente hebben, komt ten goede aan de dienst-

DAGELIJKS
BESTUUR

verlening aan onze inwoners.
Contractgestuurde Dienstverlening

De komende twee jaar staan voor ons in het teken van de harmonisering van beleid en

SECRETARIS
DIRECTEUR

BELEID EN PROJECTEN
- Ondersteuning regionale Speerpunten
- Regionale projecten en programma’s

verordeningen. Ook willen wij ons sterk positioneren in de regio. Wij nemen de tijd om onze
STAF

organisatie goed op orde te brengen en de dienstverlening zo goed mogelijk te laten
aansluiten op de wensen van onze inwoners. Onze raadsleden spelen daarbij een cruciale

CONTRACTGESTUURDE
DIENSTVERLENING

WMO/JEUGD
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INFORMATISERING
& AUTOMATISERING

RMC

LEERPLICHT

rol. Zij moeten hun blik op de inwoners richten: wat zijn hun wensen en wat moeten wij hen

BELEID & PROJECTEN

ADMINISTRATIE
RMC / LEERPLICHT

bieden? Ik heb een groot vertrouwen in onze raad daarin.
SOCIALE
RECHERCHE

INKOOP

BASISMOBILITEIT

Tenslotte wil ik nog meegeven dat wij allemaal wel wat trotser mogen zijn op onszelf. Samen
vormen wij een krachtige, kansrijke regio en dat mogen wij zeker uitdragen!”
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algemeen
bestuur

verhuizing
HANS BEENAKKER

HARRY KEEREWEER

VOORZITTER

VICEVOORZITTER

HET REGIOKANTOOR VERHUIST IN 2019!

Halverwege 2019 zal een gebouwenruil plaatsvinden: wij verhuizen terug
naar ons voormalige pand aan de
Burg. Van Lidth de Jeudelaan in Tiel.
De Omgevingsdienst Rivierenland

Mark Aalbers, facilitair beheer

(ODR) gaat haar goede werk doen
vanuit ons huidige pand aan het

1 + 1 = RUILEN!

J.S. de Jongplein in Tiel en wordt ook

De gebouwenruil is een uitstekende oplossing voor beide partijen. Toen onze beneden-

eigenaar van dit pand.

buurvrouw GGD in 2018 naar de Kersenboogerd in Tiel vertrok, stopten ook de huuropbrengsten. En de benedenverdieping kwam leeg te staan. De ODR kampt juist met een

HUUG DERKSEN

CARLA KREUK-WILDEMAN

JAN DE BOER

GERDO VAN GROOTHEEST

SECRETARIS

LID ALGEMEEN BESTUUR

PORTEFEUILLE

BESTUURLIJK TREKKER

RECREATIE EN TOERISME

LOBBY & BRANDING

nijpend ruimtegebrek. Eén en één is twee en de oplossing lag voor de hand: we ruilen.
VOORDELEN VAN DE VERHUIZING
Met deze dubbele verhuizing willen de ODR en wij hetzelfde: een toekomstbestendige en duurzame huisvesting. Wij trekken samen op in dit proces en dat heeft veel
voordelen:
• Eén facilitair beheerder voor beide panden: in de persoon van Mark Aalbers van
Regio Rivierenland. Hij heeft technische kennis, up-to-date documentatie en onderhoudt beide panden uitstekend. Daarmee is hij een belangrijke schakel in het totale
UITVOERING EN BESLUITVORMING
De medewerkers van Regio Rivierenland
en de ODR zijn betrokken geweest bij het
opstellen van het programma van eisen.
Een project- en stuurgroep zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het
project. Natuurlijk vond en vindt besluit-

6

proces.
• Geen meerkosten voor de gemeenten: de extra huisvestingslasten lossen wij op
binnen de eigen begroting.
• Gewenste duurzaamheidsmaatregelen kunnen nu gerealiseerd worden: dit levert
voor de langere termijn voor beide gebouwen financieel voordeel op.
• Financiële transparantie: door de verkoop van het pand aan het J.S. de Jongplein
aan de ODR regelen wij beiden zélf het beheer en gebruik van het eigen gebouw.

vorming op bestuursniveau plaats. Een

• Betere werkplekken en fijner binnenklimaat: in beide panden voldoen de werk-

proces dat voor beide organisaties veel

plekken aan de Arbonormen en het binnenklimaat wordt verbeterd. In beide ge-

moois gaat opleveren.

bouwen bestaan hierover op dit moment de nodige klachten.

HENNY VAN KOOTEN

JAN KOTTELENBERG

KEES ZONDAG

VINCENT VAN NEERBOS

PORTEFEUILLE

PORTEFEUILLE

PORTEFEUILLE

PORTEFEUILLE

ECONOMIE & LOGISTIEK

AGRIBUSINESS

DIENSTVERLENING

CONTRACTGESTUURDE

Wij begroeten u graag medio 2019

EN BEDRIJFSVOERING

DIENSVERLENING

in ons nieuwe pand!
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sterke
speerpunten

VOOR EEN HAARSCHERPE FOCUS

speerpunt
agribusiness
WIJ WORDEN NÓG MEER TOONAANGEVEND IN EUROPA
Onze agribusiness gooit al hoge ogen in Nederland en over de

START ONDERZOEK:

landsgrenzen. Onze tuinbouw is een grote kracht van onze regio.

STATE-OF-THE-ART VERBREDE LANDBOUW

Als regio willen wij voortdurend groeien en bloeien. Wij

Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Het is onze

Wageningen Universiteit voerde een nulmeting uit om meer zicht

willen ons blijven ontwikkelen, zodat iedereen die in

ambitie om onze tuinbouw nóg meer toonaangevend in Europa

te krijgen op de verbredinsgactiviteiten binnen de regio. Op basis

FruitDelta Rivierenland woont, werkt, tijdelijk verblijft en

te maken. Dit doen wij samen met onze partners, waarvan Green-

van de Landbouwtelling worden gegevens verzameld over agra-

recreëert hiervan profiteert. Om dat succesvol te kunnen

port Gelderland een belangrijke rol speelt in de verbinding met

rische bedrijven die actief zijn met zorg, kinderopvang, boerderij-

doen, is het belangrijk dat wij haarscherp voor ogen heb-

de sector. Het afgelopen jaar hebben wij een aantal mooie pro-

verkoop, natuurbeheer, recreatie en/of educatie.

ben wát wij willen bereiken. Wij moeten keuzes maken en

jecten kunnen ontplooien.

daarvoor staan. Wij hebben deze focus aangebracht met
onze drie economische speerpunten. En wij hebben onszelf

LEREN EN INNOVEREN IN DE TUINBOUW,

duidelijke doelen gesteld.

MET SUBSIDIE VAN PROVINCIE GELDERLAND
Innoveren gaat sneller en beter als samenwerkingsverband. Van

“Wij zetten vol in op
duurzaamheid in de

elkaar leren zorgt voor verdieping en inspiratie. Dit project heeft

tuinbouwsector met onze

ONZE SPEERPUNTEN EN AMBITIES

er aan bijgedragen om een samenwerkingsverband tot stand te

■ Economie & Logistiek: Wij komen in de top-3 van logistieke

brengen tussen Greenport Gelderland, LTO Nederland (met agro-

duurzaamheidsagenda.

hotspots van Nederland
■ Agribusiness: Wij worden nóg meer toonaangevend in
Europa

opleidingshuis), Rabobank, WUR, ROC Rivor, Helicon Opleidingen,

Samen met partners in de

HAS Den Bosch, Provincie Gelderland, Van Hall Larenstein en

regio willen wij optrekken

InHolland.

naar de Provincie, het Rijk

■ Recreatie & Toerisme: Wij behalen een jaarlijkse omzetstijging van 5%

en Europa om projecten te

VAN PLANNEN NAAR UITVOEREN

kunnen uitvoeren die

Ten grondslag aan onze speerpunten en ambities ligt het Regio-

duurzaamheidsdoelen

nale Ambitiedocument 2016-2020. Om dit document handen en

waarmaken.

voeten te geven, is er een uitvoeringsprogramma ontwikkeld,
waarin de ambities via acht opgaven en diverse projecten moeten

Dick Koorn,

worden behaald. Want wij pakken aan! Wij zijn inmiddels ruim
halverwege met dit programma. Omdat wij de filosofie aanhangen

Wat doen wij in 2019?

dat wij als overheid de ontwikkeling van de speerpunten niet al-

• Wij voeren de cijfermatige

leen kunnen stimuleren, werken wij nauw samen met de andere

monitor 2016-2018 uit.

O’s: ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende in-

• Wij ronden het Uitvoe-

woners. Het ambitiedocument en het uitvoeringsprogramma zijn

ringsprogramma 2016-

nauw verbonden met het instrument Regionaal Investerings-

2020 af en evalueren het.

fonds (RIF, zie pagina 16).

”

Coördinator Greenport Gelderland

• Wij starten het proces
Regionaal Ambitie-

OPENHEID OVER ONZE VORDERINGEN

document 2.0

Gedeputeerde Peter Drenth is nauw

Transparantie vinden wij heel belangrijk. Wij informeren de ge-

(2020-2024).

betrokken bij onze tuinbouw. Op maandag

meenteraden en het Algemeen Bestuur twee keer per jaar over

4 februari 2019 gaf hij het startschot voor

• Wij starten de Strate-

de stand van zaken van het ambitiedocument. En bestuurders

gische FruitDelta Agenda

In augustus 2018 bezocht gedeputeerde

de bouw van het Laanboomhuis in het Agro

betrekken wij bij de maandelijkse speerpuntberaden, die wij

op met de 5 O´s.

Peter Drenth (links) een aantal mooie

Business Centre (ABC) in Opheusden.

voorbereiden met ambtenaren van de gemeenten. Daarnaast

agrarische bedrijven in FruitDelta

Hier zullen exclusieve, laanboomgelieerde

verspreiden wij regelmatig persberichten, publiceren wij - en

Rivierenland. Hij ging met volle handen naar

bedrijven er als een sterk netwerk/cluster

onze samenwerkingspartners - nieuwsberichten en zijn wij zeer

huis, ondermeer met heerlijk fruit uit handen

samenwerken en specialiteiten delen.

actief op social media. Volg ons ook!

van André de la Porte van Landwinkel

Het Laanboomhuis zal naar verwachting

Bloeiend Merm in Dreumel.

voor 1 april 2020 worden geopend.
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SAMENWERKINGSPARTNER: GREENPORT GELDERLAND
Greenport Gelderland is een organisatie met ondernemers, organisaties en overheden die gezamenlijk werken aan de economische ontwikkeling van de tuinbouw
in de regio FruitDelta Rivierenland en Gelderland. Greenport kent een community
van 80 deelnemers die meedenken over kennis, innovatie en ontwikkeling van de
fruitteelt, laanboomteelt, champignonteelt en kassen. Onlangs heeft Provincie
Gelderland het project ‘Leren en Innoveren’ gehonoreerd.

RIF-PROJECTEN IN HET ZONNETJE

Wat doen wij in 2019?
• Wij voeren het vervolgonderzoek ‘Verbrede Landbouw’ uit.
• Wij blijven in contact met de
pacten van Greenport Gelderland om samen op te trekken
richting Provincie en andere
partners.

LOGISTIEKE CAMPUS IN MEDEL MET SUBSIDIE VAN
PROVINCIE GELDERLAND
De Logistieke Campus is gelanceerd op bedrijventerrein Medel

GPS-boomgaardspuit voor precisie-

Robotisering chrysantenoogst: onder-

in Tiel. Het doel is om gezamenlijk ondernemersinitiatieven op te

landbouw: demonstratieproject voor

zoek naar technische en financiële haal-

zetten en uit te voeren om zo de structureel logistieke arbeids-

Wat doen wij in 2019?

fruittelers en dataverzameling voor

baarheid.

markt- en scholingsvraagstukken op te lossen. Veel logistieke

• Wij nemen deel aan inspiratie-

registratie bij het College voor de

ondernemers in FruitDelta Rivierenland kampen namelijk met

sessies op het gebied van arbeids-

Toelating van Gewasbeschermings-

onvervulde vacatures en zijn op zoek naar kwalitatieve mede-

markt en scholing op de Logis-

middelen en Biociden.

werkers.

tieke Campus.
• Er worden nationale logistieke

RIF-PROJECTEN IN HET ZONNETJE

evenementen in de regio georganiseerd, zoals Logistiek

WIJ KOMEN IN DE TOP-3 VAN
LOGISTIEKE HOTSPOTS
VAN NEDERLAND

Vastgoed 2019 (Zaltbommel),

speerpunt

economie&logistiek

Logistiekdag 2019 (Tiel) en de
jaarlijkse netwerkdag voor logistieke MBO-docenten.
• De nieuwe LHR met nieuwe
naam en logo wordt gelanceerd.
• Het Regionaal programma
bedrijventerreinen wordt herijkt.

Deeltijd Mobiliteit: duurzaam rijden

Smartpackr: innovatieve verpakrobot

voor een groene regio.

van appels.

Nederlands beste, tweede of derde logistieke hotspot worden,

LOGISTIEK STOPT NIET BIJ DE GRENS

is natuurlijk een pittige ambitie. Maar de top 5 hebben wij al be-

Logistics Valley is het bestuurlijk gremium voor de gebiedsop-

haald! In 2018 werden wij, net als het jaar ervoor, uitgeroepen

gave De Gelderse Corridor van Provincie Gelderland. Het geza-

SAMENWERKINGSPARTNER: LOGISTIEKE HOTSPOT RIVIERENLAND (LHR)

tot vierde beste logistieke hotspot. Dit gebeurde tijdens de twaalf-

menlijke doel van deze bovenregionale samenwerking is om alle

LHR is een regionale organisatie met de taak om logistiek in de regio verder te

de editie van de Logistieke Hotspot van het Jaar-verkiezing.

‘corridor-regio’s’ van Gelderland de vruchten te kunnen laten

ontwikkelen. LHR is daarom een onderdeel van een grotere organisatie, namelijk

Deze prachtige positie hebben wij te danken aan onze bestuur-

plukken van de gunstige geografische positie en de aanwezige

Logistics Valley. Laatstgenoemde bestrijkt het zuidelijk deel van de provincie Gel-

lijke en strategische partners die zich al jaren inzetten voor de

infrastructuur. Onze regionale uitvoeringsorganisatie Logistieke

derland, wat ook wel de Gelderse Corridor wordt genoemd. LHR staat voor het

logistiek in onze regio. Wij zijn een strategisch zeer aantrekkelijke

Hotspot Rivierenland (LHR) neemt deel aan deze samenwerking

versterken van regionale bedrijvigheid en het aantrekken van (inter)nationale

logistieke regio, maar tegelijkertijd neemt de concurrentie van

en levert projecten aan voor het programma Logistics Valley. Het

bedrijvigheid, dit laatste in samenwerking met Logistics Valley. LHR ontwikkelt

andere hotspots in Nederland wel stevig toe. Op dit moment la-

bekendste project hiervan is de Logistieke Campus in Tiel. Met

projecten op de thema’s arbeidsmarkt, innovatie, kennis, bereikbaarheid en be-

ten wij maar liefst 24 regio’s achter ons. Wij zetten stevig in om

ons Regionaal Acquisitie Platform (RAP) tenslotte, faciliteren wij

drijventerreinen. Mede dankzij LHR is op Medel een logistieke campus geopend.

dat aantal te laten stijgen in de (nabije) toekomst.

locatiezoekende bedrijven voor een optimaal vestigingsklimaat.

De gemeenten van Regio Rivierenland en Provincie Gelderland faciliteren LHR.
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RIF-PROJECTEN IN HET ZONNETJE

“De grootste uitdaging voor logistiek in de regio
FruitDelta Rivierenland is momenteel om de vraag en
het aanbod in de arbeidsmarkt beter op elkaar af te
stemmen. Door de soepele samenwerking met
bestuurders en bedrijven lukt het ons om gezamenlijk
hier stappen in te zetten. De opening van de

Gardenista: Evenement als trefpunt

Logistieke Campus op Medel, waar logistieke

voor horticultureel Nederland.

ondernemers veelvuldig samenkomen om met
elkaar en alle stakeholders innovatieve
oplossingen te vinden, helpt daarbij.

Wat doen wij in 2019?

”

• Wij ronden het onderzoek
‘Samenwerken in de sector
Recreatie & Toerisme’ af.

Frank Engelbart,

• Wij starten de vrijetijds-

directeur Logistieke Hotspot Rivierenland

monitor periode 2016-2018
Nieuwe activiteit SupLinge: Stand up paddel boards als basis voor dagattractie.

op.
• Wij denken mee met de
koersnotitie R&T van
Provincie Gelderland.

WIJ BEHALEN EEN
JAARLIJKSE
OMZETSTIJGING
VAN 5%

speerpunt
recreatie&toerisme

SAMENWERKINGSPARTNER: REGIONAAL BUREAU TOERISME
RIVIERENLAND (RBT)
Het RBT Rivierenland zet zich in om de vrijetijdssector in de regio te ondersteunen en verder te laten groeien. Het RBT Rivierenland staat voor Kennis,
Ontwikkeling, Informatie en Marketing. Zij levert kennis en informatie aan overheden, bedrijfsleven en consumenten. Onlangs startte zij een Toerismelab om
kennis te delen met ondernemers. De gemeenten financieren de organisatie
voor 50%, daarnaast werft het RBT projecten binnen en buiten de regio. Het
RBT is een stichting en werkt samen met andere RBT’s in de provincie Gelderland.

FruitDelta Rivierenland is als regio zeer aantrekkelijk voor toe-

Ook bezocht gedeputeerde Bea Schouten onze regio in het kader

Hoe kun je als toeristisch-recreatief ondernemer geld verdienen met

ristisch-recreatieve doeleinden. Rivieren, dijken, fruitbomen,

van een betere samenwerking (foto onder). Een scherpe blik op

cultureel erfgoed in de regio FruitDelta Rivierenland? Tijdens de

cultureel erfgoed, mooie dorpen en stadjes… hier kun je je hart

de toekomst is belangrijk. Daarom is een Jaarplan 2019 Prestatie-

netwerkbijeenkomst Cultuurhistorie en Recreatie en Toerisme op

ophalen. En dat gebeurt ook volop. De gemeenten van Regio Ri-

afspraken gemaakt, in navolging van de evaluatie in 2018 van de

11 december 2018 op Slot Loevestein ontdekten de deelnemers

vierenland hebben met het Regionaal Bureau Toerisme Rivie-

prestatieafspraken met het RBT.

alle kansen en mogelijkheden hiervoor, waaronder die van ons

renland (RBT) prestatieafspraken gemaakt. In het kader daarvan

Regionaal Investeringsfonds.

heeft het RBT een vrijetijdsmonitor uitgevoerd. Die liet zien dat
er gemiddeld 4% omzetgroei per jaar was tussen de jaren 2014
en 2016. We zijn dus nog maar 1% verwijderd van onze ambitie.

INITIATIEF FRUITRIJK IS GELAND
De grootste behoefte in onze regio is de toevoeging van een

VERSTEVIGEN SAMENWERKING

all-weather attractie. In navolging van de haalbaarheidsstudie

Afgelopen jaar hebben wij ingezet op netwerkkracht. Omdat wij

Fruitrijk startte een initiatiefnemer in 2018 met Streekbeleving

binnen de sector tot een beter kennisniveau, kwaliteitsslag en

Betuwe in Wadenoijen. Dit moet een toeristische attractie wor-

nieuwe ontwikkelingen willen komen, is een onderzoek gestart

den rondom het thema ‘fruit’ en jaarlijks circa 200.000 bezoekers

met een extern bureau om de samenwerkingsverbanden in de

aantrekken. Deze initiatiefnemer werkt in nauwe samenwerking

sector in kaart te brengen.

met de gemeente en de stakeholders in zijn omgeving.
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ruimtelijke
strategische visie
RUIMTE VOOR NIEUWE KANSEN
Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave
Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving uit het regionale ambitiedocument beoogt. De acht

“Wij zijn een regio met potentie voor groei in dagattracties en verblijfsrecreatie.
Om dat te verzilveren, moeten overheden, organisaties en ondernemers de handen

samenwerkende gemeenten willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor
nieuwe kansen. Hierbij zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening

Wat doen wij in 2019?

heel belangrijk.

• De definitieve besluitvorming in de raden

ineenslaan, bijvoorbeeld met een nieuw op te zetten Regionaal AcquisitiePunt R&T
om investeerders naar Rivierenland te trekken.
Recreatie en toerisme spelen een

vindt plaats.

”

Richard de Bruin, directeur RBT Rivierenland

grote rol voor de inwoners van
Gelderland. Ongeveer 1 op de 16
Gelderse arbeidsplaatsen is te
vinden in deze sector; in absolute
omvang bedraagt het aantal voltijdsbanen ruim 63.000. Bezoekers
en inwoners van de provincie
besteden jaarlijks samen bijna
3,2 miljard euro aan vrijetijdsactiviteiten. (bron: RBT Rivierenland)

RAADSLID OVER DE REGIO

“Als nieuw raadslid vond ik het
belangrijk om het bestuur van
Regio Rivierenland in het inwerkprogramma van de gemeenteraad
Culemborg 2018-2022 aan te treffen.
Informeren blijft een belangrijke
voorwaarde om aangehaakt te
kunnen blijven op de regio en
de samenwerking.

”

Een ruimtelijke strategische visie - die duidelijk maakt waar kansen liggen
voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren.
LOBBYINSTRUMENT EN BOUWSTEEN
Na een intensief interactief proces met overheden, organisaties, bedrijven, onderwijs en onderzoek is de RSV ontwikkeld voor onze drie economische speerpunten.
De visie stelt ons in staat om de randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwik-

Josefien Rooks,

keling te optimaliseren en onderling af te stemmen. De visie is een lobby-instru-

raadslid gemeente Culemborg

ment naar Provincie en Rijk en een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Wij besteedden veel aandacht in 2018 aan het finetunen, informeren en
overtuigen van de gemeenteraden.
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Regionaal
Investeringsfonds
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Misschien bent u ze wel tegengekomen.
Dit jaar hebben wij met een publiciteitscampagne extra aandacht gegenereerd
voor het RIF. Met opvallende posters en
een onlinecampagne hebben wij het RIF
bij een grotere groep ondernemers en
ondernemende burgers onder de aan-

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is er speciaal voor on-

dacht gebracht. Dit leverde een stroom

dernemers en ondernemende inwoners. Het is dé steun in

prachtige, nieuwe aanvragen op.

de rug voor iedereen met een goed plan. Om te groeien en te
bloeien als regio, zijn nieuwe ontwikkelingen nodig. En die
kosten geld. Met een eigen Regionaal Investeringsfonds van

MAAK KENNIS MET DE LEDEN VAN DE ECONOMIC BOARD

€ 3,- per inwoner kunnen wij projecten uit de markt mede
mogelijk maken. Door er samen de schouders onder te zetten, komen goede ideeën écht van de grond.

AL 66 AANVRAGEN GEHONOREERD

ECONOMIC BOARD

Het RIF is pas twee jaar actief, maar heeft inmiddels al 137 aan-

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

vragen ontvangen waarvan er 66 gehonoreerd zijn: 35 haalbaar-

vorm van kennis, ervaring en praktische hulp van de leden van

heidsstudies en 31 uitvoeringsprojecten. De projecten geven

de Economic Board (EB). Zij adviseert over de besteding van het

mede invulling aan de verschillende opgaven uit ons ambitie-

geld en beoordeelt en honoreert (al dan niet) de ingediende voor-

document. Elke keer is het weer een verassing welke aanvragen

stellen. Binnen de board wordt stevig samengewerkt tussen ver-

er binnenkomen. Dit jaar zijn wij aangenaam verrast door een

tegenwoordigers van de O’s, die ook de rol van sparringpartners

aantal aanvragen uit een invalshoek omtrent technische innova-

en ambassadeurs vervullen. De EB is als onafhankelijk advies-

ties op het gebied van energie.

orgaan ook de partij die het Dagelijks Bestuur van Regio Rivieren-

Kijk voor meer informatie over de gehonoreerde projecten op:

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

Hans Beenakker
Voorzitter Economic Board

Hans van Zuijdam
Directievoorzitter
Rabobank West-Betuwe

Jos Verstegen
Wageningen University
& Research

Thea van Kemenade
Radboud Universiteit

Cees Brouwer
Voorzitter College van
Bestuur ROC Rivor

Ien Stijns
Directeur Slot Loevestein

Patrick Janssen
CEO Holland
Evenementen Groep

Erik Goesten
Directeur Goesten & Opdam
Financieel Adviseurs

Gert-Jan van Zuijdam
Directeur AT&C accountants
en belastingadviseurs

Eef Vonk
Directeur Int. Transportbedrijf
Vonk en Co bv

www.fruitdelta.nl/gehonoreerde-projecten.

Wat doen wij in 2019?
• De EB-leden zullen als sparringpartners optreden voor projecten die nog moeten‘rijpen’ voordat ze beoordeeld
kunnen worden.
• Wij delen medio 2019 de tussentijdse evaluatie van de afgelopen twee jaar met de gemeenteraden.
• Wij organiseren netwerkbijeenkomsten om zo een netwerk van RIF-deelnemers op te bouwen.
• Wij blijven het RIF promoten, onder andere bij ondernemersbijeenkomsten.
• Wij openen het RIF-loket op 15 maart en 20 september (twee honoreringsrondes).
16
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RIF-PROJECTEN AAN HET WOORD

wonen &
leefbaarheid
Leefbaarheid gaat om prettig en veilig wonen, werken, studeren en recreëren.

INNOVATIE BINNEN
DE TEELT VAN
ALSTROEMERIA’S

En dat doen wij met zijn allen. Het op peil houden van de kwaliteit en veiligheid

“Wij zien de bijdrage van het RIF als een enorme opsteker voor
het - met bijbehorende tegenslagen - aandurven van iets
innovatiefs voor onze sector. Het is een waardering voor het
‘uitsteken van onze nek’ en het geeft ruimte voor het verder
uitdiepen van dit onderwerp in ons bedrijf!”
Gert en Isabella van Daalen, Kwekerij de Hazekamp

van onze leefomgeving en woningen is heel belangrijk en is een gedeelde verantwoordelijkheid. Met het Kennisnetwerk Leefbaarheid en programma’s op het
vlak van wonen kleuren wij ons deel in.

DE LEEFOMGEVING
VAN ONZE
INWONERS
BEVORDEREN

LEEFBAARHEID:
THEMABIJEENKOMSTEN LEIDEN TOT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN
Vanuit het Kennisnetwerk Leefbaarheid is er een lerende omgeving ontstaan waarin vertegenwoordigers van de gemeenten, de
provincie, het onderwijs, het bedrijfsleven, de inwoners en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten bij themabijeenkomsten. Van daaruit komen zij tot samenwerkingsafspraken. In 2018
ging de aandacht vooral uit naar de relatie tussen leefbaarheid
en zorg. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd: ‘Ouder worden en innovatie’ en ‘Help, waar is de huisarts(en-praktijk)?’.
Prof. dr. Ronald Batenburg verzorgde op 21 november 2018
een lezing tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Help, waar is de huisarts(enpraktijk)?’. Hij verrichtte onderzoek naar de regionale

“De RIF-bijdrage heeft voor ons project het verschil gemaakt.
Daardoor kunnen wij onze ambitie verwezenlijken: een openbare
parkeerplaats overkappen met zonnepanelen, met een laadplein
voor elektrische auto’s. De bouw start in april 2019. En dat stimuleert bewoners om de overstap naar elektrisch rijden te maken.”
Coöperatie auto BA Culemborg

SAMENWERKEN
AAN SLIMME
ELEKTRISCHE
MOBILITEIT

YOUR CITYHOTEL,

spreiding en vestigingsvoorkeuren van huisartsen en de verschil-

Wat doen wij in 2019?

lende functies in de huisartsenpraktijk.

• Wij leggen de focus op Wonen
en Leefbaarheid om een meer
integrale benadering op het
gebied van de leefomgeving
voor de inwoners te
bevorderen.

WONEN:
MONITOR WONINGBOUWPROGRAMMERING 2017

CONCEPT-

Onze gemeenten hebben een redelijk constant niveau van
woningbouw weten te realiseren, ook tijdens de crisisperiode.

ONTWIKKELING VOOR

Hiermee voorzien zij goed in de behoefte van de inwoners. Dat is
de conclusie van de Monitor Woningbouwprogrammering 2017,

OVERNACHTINGEN

die inmiddels is afgerond.

“Het RIF is een vliegwiel voor het 100%(Y)ourcityhotel. Door de
selectie en de netwerkbijeenkomst kregen wij meteen persaandacht,
potentiële partners vinden ons eerder en deuren gaan sneller open.
Nu al waardevol op diverse manieren dus!”

“In de regio Rivierenland zetten we ons in voor
kwalitatief goede en passende woningen aansluitend
bij de woonwensen van nu en in de toekomst.

”

Sietske Klein - de Jong,
Marije van Zomeren en Ellen Holleman, 100% Zomer
18

voorzitter portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Rivierenland
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WOONAGENDA RIVIERENLAND

Wat doen wij in 2019?

Met het aantrekken van de economie groeide de vraag naar arbeidsmigranten en

• Oppakken en verder uit-

daarmee naar geschikte huisvesting. Dit kreeg daarom veel aandacht in de Woonagenda.

werken van de resultaten

De gemeenten streven naar kwalitatief voldoende huisvesting voor de arbeidsmigranten

en aanbevelingen van de

die werken in de regio FruitDelta Rivierenland. Samenwerking op dit thema is nood-

pilot Wonen en Zorg. met

zakelijk. Zo voorkomen wij namelijk dat bij het aanpakken van ongewenste huisvesting-

aandacht voor infor-

situaties de problemen bij de buurgemeente opduiken.

matie van de raden over

mobiliteit

SAMENWERKEN
AAN EEN BETERE
BEREIKBAARHEID

dit lastige onderwerp en
De monitor en het woningbouwprogramma zijn gebaseerd op een woningbehoefte-

de verandering van de rol

onderzoek. Het is noodzakelijk om dit om de vier à vijf jaar te doen om zo inzicht te

van de gemeenten. Bij zo-

hebben in de actuele woningbehoefte. Samen met de gemeenten en de provincie wordt

wel arbeidsmigranten als

dit in 2019 afgerond. Het vormt de basis voor het opstellen van de herziene regionale

wonen en zorg speelt de

Woonagenda Rivierenland. Hierin worden de onderwerpen benoemd die regionaal

leefbaarheid en leefomge-

aandacht nodig hebben om knelpunten op de woningmarkt te voorkomen en te borgen
dat inwoners nu en in de toekomst goede en betaalbare huisvesting kunnen krijgen.

ving een belangrijke rol.
• Wij ronden het woning-

De woningcorporaties worden betrokken bij dit proces. De herziening wordt in 2020

behoefteonderzoek als

afgerond.

basis voor de herziene

Onze regionale bereikbaarheid is een must voor het goed functioneren van de

regionale Woonagenda

regio. Het is niet alleen een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-

Rivierenland af.

en vestigingsklimaat, maar ook van levensbelang voor onze agribusiness en

PILOT WONEN EN ZORG
Deze pilot is in 2018 afgerond met als resultaat het rapport ‘Woonopgave Uitstroom

• Wij werken intensief door

logistiek (ten opzichte van Nederland en Europa). De bereikbaarheid via de A2 en

Beschermd Wonen Rivierenland, Verkenningen in de gemeenten Neder-Betuwe en

aan de afstemming van

de A15 en met het openbaar vervoer staat onder druk. En dat zal de komende

Culemborg’. In de pilot en het rapport krijgen gemeenten handvatten om de verande-

beleid over de huisvesting

jaren niet minder worden. Dit heeft tevens effect op de werkgelegenheid van de

ringen in de woonopgave rond Beschermd en Maatschappelijke opvang het hoofd te

van arbeidsmigranten. De

gehele regio. Ook voor de recreatieve sector is bereikbaarheid belangrijk. De

kunnen bieden. Op de huidige woningmarkt kunnen de inwoners terecht, maar de

aanpak kan per gemeente

beleving van onze regio start met de reis naar de regio. En deze moet makkelijk

specifieke woonwens en leefomgeving is van groot belang om succesvol te kunnen

verschillen. Begin 2019

en comfortabel zijn.

wonen.

werd dit onderwerp
Gedeputeerde Josan Meijers

en Greenport Gelderland,

BEREIKBAARHEID ALS
VOORWAARDE

bezocht FruitDelta Rivierenland in

om concrete afspraken te

Wij streven naar een goede balans tussen

juli 2018. Zij bezocht samen met

maken over de stappen die

duurzame economische groei en het be-

wethouder Sander Bos een aantal

in 2019 worden gezet.

houd en de versterking van een aantrek-

besproken met de provincie

wij uitgewerkt in een mobiliteitsplan.

bereikbaarheid van Rivierenland hebben

kelijke leefomgeving. Daarvan is verkeers-

UITVOERINGSPLAN MOBILITEIT
2019 - 2022

de Woonagenda van Regio Rivieren-

de Regionale Energie-

veiligheid een belangrijk onderdeel. Wij

In dit plan hebben wij acht opgaven uit-

land. Zij gaf aan dat hier de politiek

strategie, met nadrukkelijk

verkennen verkeersoplossingen waarbij

gewerkt in acties. Hiermee zetten wij in op

haar verantwoordelijkheid moet nemen

aandacht voor de opgave

wij afstemmen met het beleid ruimtelijke

robuuste, duurzame en slimme oplossin-

om samen met bouwers, ontwikkelaars

in de bestaande woning-

ordening om ervoor te zorgen dat bewo-

gen:

Wat doen wij in 2019?

en banken betaalbare en duurzame

voorraad.

ners, bezoekers en bedrijven graag in de

• Een robuust verkeersnetwerk dat

• De gemeenteraden stellen het

woningen te realiseren.

Aandachtspunten: woon-

regio (ver)blijven.

projecten die aansluiten op thema’s uit

• Wij zoeken aansluiting bij

lasten, betaalbaarheid en
duurzaamheid.

ALS ÉÉN REGIO EN MET PARTNERS
OPTREKKEN
De kracht van onze regio is de centrale ligging en bereikbaarheid door middel van

zowel het verkeer van buiten als van

Uitvoeringsplan Mobiliteit

binnen de regio goed en veilig laat

vast.

doorstromen. Dit betreft zowel het
(hoofd)wegennetwerk als een robuust
fietsnetwerk.
• De verplaatsingen die gemaakt

• De regionale fiets- en wegenvisie wordt herijkt.
• Wij starten een verkenning
naar het optimaliseren van

gemeentegrensoverschrijdende wegen,

worden, zijn zo duurzaam mogelijk.

het spoortraject Gelder-

waterwegen en spoor. Het is een netwerk

De regio zet in op duurzaam mobili-

malsen-Arnhem.

dat goed moet functioneren. Een goede

teitsgedrag, met schone alternatieven

bereikbaarheid stopt niet bij gemeente- en

voor alle modaliteiten, waarbij de fiets

regiogrenzen. Daarom pakken wij de be-

en het openbaar vervoer een belang-

reikbaarheidsvraagstukken op als één

rijke rol spelen.

regio en met onze partners, zoals het be-

• Gevoed door technische ontwikke-

• Wij stellen een mobiliteitsmakelaar aan.
• De potentie van meerdere
stations in de regio als
mobiliteitswisselpunt wordt

drijfsleven, Provincie Gelderland, het Rijk

lingen ontstaan nieuwe producten en

en de omliggende regio’s. Daarbij richten

diensten. Slimme mobiliteit biedt

wij ons zowel op de bereikbaarheid binnen

kansen om infrastructuur en trans-

ochtendspitsmijding van

onze regio als op de verbinding naar de

portsystemen beter te benutten.

agriverkeer op fietsroutes

regio’s, steden en voorzieningen om ons
20

heen. De robuuste, duurzame en slimme

onderzocht.
• Wij starten een pilot om

rondom scholen te realiseren.
21

MOBILITEITSFONDS VOOR HET INVESTEREN IN OPGAVEN
De uitvoering van de acties wordt gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Elke gemeente
teren gezamenlijk in de volgende regionale opgaven:

SUCCESVOLLE LOBBY A15
LEVERT INVESTERINGEN OP

• Betere doorstroming via het MIRT A2 Deil-Vught

Op 20 november 2018 brachten

• Verkeersveiligheid verbeteren op de A15 Deil-Ochten

bestuurders en partners van

• Duurzame en slimme oplossingen voor betere bereikbaarheid

Regio Rivierenland een bezoek

draagt hieraan jaarlijks € 1,00 per inwoner bij voor de periode 2019 - 2022. Wij inves-

aan de Tweede Kamercommissie

breedband in
rivierenland
BIJZONDER SUCCESVOL JAAR
VOOR HET BREEDBANDDOSSIER

VERBETEREN VAN DE (INTER)NATIONALE VERBINGINGEN

Infrastructuur en Waterstaat.

De A2 en de A15 zijn de belangrijkste vervoersaders in onze regio. De doorstroming,

Zij luidden de noodklok over de

bereikbaarheid en betrouwbaarheid van deze wegen komen steeds meer in het nauw.

verkeersproblematiek op de A15,

Wij willen deze op de korte termijn en in de verdere toekomst voor alle weggebruikers

ook voorbij Gorinchem. Deze roep

verbeteren. Hiermee dragen wij bij aan de economische groei en ontwikkeling op zowel

heeft zijn vruchten afgeworpen: het

Snel internet is een noodzakelijke basisvoorziening om volwaardig mee te doen

regionaal als nationaal niveau. Voor de A2 werken wij samen met het Rijk, Provincie

Rijk en Provincie Gelderland (samen

in de maatschappij. Uit ons uitgebreide onderzoek in 2017 bleek echter dat

Gelderland, Provincie Brabant en ’s-Hertogenbosch. Wij werken aan de uitvoering van

met Regio Rivierenland), stellen

ongeveer 12.500 adressen in ons buitengebied zijn aangewezen op enkel een

de verkenning MIRT A2 Deil-Vught en het realiseren van diverse quickwins om ervoor

ieder € 500.000,- beschikbaar voor

ouderwetse telefoonkabel. En die biedt onvoldoende gegarandeerde kwaliteit.

te zorgen dat op de korte termijn de doorstroming niet verslechtert. Voor de A15 zetten

verkeersmaatregelen op het traject

Uit het onderzoek bleek ook dat de marktpartijen de komende drie jaar geen

wij ons lobbytraject voort om aandacht te blijven vragen voor het capaciteitsprobleem

Deil-Ochten en voor verbeteringen

concrete oplossing zouden bieden voor de vaste aansluitingen op deze adressen.

op het traject Deil-Ochten. Dit traject doen wij parallel aan de korte termijnaanpak voor

van de verbindingen tussen de

Daarom startten onze gemeenten het project om zélf een breedbandnetwerk in

het traject Deil-Ochten waarmee de verkeersveiligheid van dit traject met maatregelen

snelweg en bedrijventerreinen in

het buitengebied te realiseren.

moet worden verbeterd.

Elst en Oosterhout/Nijmegen.

“Wij zijn zeer blij met de ontwikkelingen op de A2 en

PRIMEUR: GOEDKEURING VAN DE EUROPESE COMMISSIE!

de A15, twee belangrijke vervoersaders. Goede bereik-

netwerk, is toestemming nodig van de Europese Commissie. En die kregen wij in 2018

baarheid is immers van belang voor de inwoners,
bezoekers, werknemers en ondernemers van Rivierenland. Wij zijn dan ook erg trots dat bedrijven voor de
regio FruitDelta kiezen vanwege de centrale ligging
en het aantrekkelijke vestigingsklimaat.

”

Om als overheid zelf aan de slag te mogen gaan met het aanleggen van een breedbandals allereerste regio in Nederland en Europa! Een grote mijlpaal voor onze regio, die
niet onopgemerkt bleef. Dit nieuws haalde zowel de lokale, regionale als nationale pers.

GEMEENTERADEN AAN ZET
Met de goedkeuring op zak was het de beurt aan de gemeenteraden om een vervolg te

RTL Nieuws, 18 april 2018

geven aan onze breedbandambities. Er moet namelijk eerst een Gemeenschappelijke
Uitvoeringsorganisatie (een zogenaamde Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk
Rivierenland: UBR) met instemming van de gemeenteraden worden opgericht. Dit traject
startte in afstemming met ons Dagelijks en Algemeen Bestuur, portefeuillehouders,
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Jan Hein de Vreede,

colleges en de ambtelijke ondersteuning van de regiogemeenten. In de tweede helft

wethouder gemeente Maasdriel, lid stuurgroep Programma A2 Deil-Vught

van 2018 stemden negen van de tien gemeenten in met de oprichting van de UBR.
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Dit is een mooi resultaat dat in relatief korte tijd is gerealiseerd. De gemeente Buren
zag om voor haar moverende reden af van deelname, wat geen gevolgen heeft voor de

THUIS

verdere uitvoering van het project.

START EUROPESE AANBESTEDING
IIn voorbereiding van de oprichting van een UBR startten wij een aanbestedings-procedure voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van een breedbandnetwerk. Gezien

ONDERWIJS

de omvang van het project betreft dit een Europese aanbesteding onder de wet- en

regionale
energiestrategie

regelgeving van de EU.

RADICALE KOERSWIJZIGING
Binnen de gestelde termijnen dienden marktpartijen echter geen offerte in. De markt

ZORG EN VEILIGHEID

is momenteel overspannen en biedt geen ruimte voor onze opdracht. Daarnaast willen
marktpartijen - in tegenstelling tot het recente verleden - tóch de buitengebieden gaan
verglazen en hiervoor ruimte reserveren. Bij één van de grootste internetbedrijven van

In 2015 tekende Nederland het klimaatakkoord in Pa-

Nederland heeft zich in ieder geval in de eerste maanden van 2019 een radicale koerswijziging voorgedaan. Zij is van visie veranderd en wil nu wél samen met andere inves-

rijs. Daarmee deed ons land de belofte om in 2050
ONDERNEMERS

nagenoeg CO2-neutraal te zijn. Dat lijkt ver weg, maar

teerders het buitengebied en aanpalende kernen voorzien van een glasvezelaansluiting.

vraagt nu al om keuzes. FruitDelta Rivierenland is één

Wellicht dat deze situatie is ontstaan door de recente inspanningen van Regio Rivieren-

van de 30 regio’s die een Regionale Energiestrategie

land op het breedbanddossier.

hebben opgesteld. Hierin brengen wij de kansen voor
onze regio in beeld om in 2050 onze eigen energie-

Wat doen wij in 2019?

LAND- EN TUINBOUW

gestart gaat worden met het aanleggen van het breedbandnetwerk.

SAMEN AAN DE SLAG

Wij gaan in gesprek met partijen die nu actief zijn in het aanleggen van
stellen vervolgscenario’s op. De uitkomst delen wij met de colleges en

behoefte duurzaam op te wekken. Met alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar zit de vaart er al goed in!

Onze ambities voor 2019 zijn hoog. Het uitgangspunt blijft dat er 2019

glasvezel in het buitengebied. Wij analyseren alle ontwikkelingen en

OP VOLLE KRACHT
VOORUIT NAAR EEN
ENERGIENEUTRAAL 2050

Begin 2018 startten wij de Regionale Energiestrategie met een grote kick-off bijeenkomst
RECREATIE EN TOERISME

bij Waterschap Rivierenland. Met onze partners gaven wij de samenwerkingsstructuur
vorm. Om vraagstukken en samenwerkingskansen op te halen, organiseerden wij

gemeenteraden zodat een afgewogen besluit kan worden genomen.

energieateliers. En in juli informeerden wij de gemeenteraden over de stand van zaken

Ook moeten de gemeenteraden een nieuw besluit nemen over het oprichten

tijdens een regionale raadsinformatiebijeenkomst (foto hiernaast). Ook bezochten wij

van de gemeenschappelijke regeling. Dit moet omdat gemeente Buren hier

sommige raden individueel en leverden wij hun een informatienotitie. De tweede helft

niet in deelneemt. Wij informeren ook de betrokken inwoners over de stand
van zaken en publiceren het nieuws op www.breedbandrivierenland.nl.

OVERHEID

van het jaar stond vooral in het teken van het aanhaken bij het landelijke proces van het
klimaatakkoord. De voorbereidingen die wij al hadden getroffen, passen hier uitstekend
bij. Daardoor kunnen wij in 2019 in volle vaart verder met de Regionale Energiestrategie.
Om een samenwerkingsagenda samen te stellen met de partners, trokken wij een
collega vanuit Provincie Gelderland aan.

INZOOMEN OP HET REGIONALE ENERGIEBOD
Wij leveren een bod op voor de energievoorziening in 2030 met een doorkijk

“Een goede internetverbinding is en blijft binnen

naar 2050. Hierin laten wij zien wat wij als regio kunnen doen om te voldoen
aan de klimaatdoelstellingen. Dat houdt in dat wij op regionaal niveau

onze maatschappij van groot belang. Daarom

afspraken moeten maken om te kijken hoeveel wij kunnen besparen en hoe

blijft ook in 2019 onze gezamenlijke ambitie

wij dat doen. Hoe komen wij van het gas af in de bebouwde omgeving? Welke

staan om te starten met het aanleggen van

waar gaan wij duurzame energie opwekken (voornamelijk uit wind en zon)? Als

warmtebronnen zijn er en welke wijken kunnen daarvan gebruikmaken? En
ons bod af is, bieden wij hem aan het Rijk aan. Dit doen wij in nauwe samen-

een toekomstvast en open breedbandnetwerk

werking met o.a. de andere Gelderse regio’s en Provincie Gelderland.

voor iedereen in onze regio die dat nu nog
niet heeft.

”

DE EERSTE STAP IS GEZET
Met het afronden van de voorbereidende fase hebben wij de eerste, belangrijk stap
gezet. Nu staan wij op het punt om in beeld te gaan brengen hoe onze energievoor-

Kees Zondag,

ziening eruit kan komen te zien. Wij nemen de volgende stap met het verzamelen van

regionaal portefeuillehouder Breedband Regio Rivierenland

data en input en organiseren regionale en lokale ‘ruimte ateliers’. Als basis hiervoor
zijn wij een nulmeting aan het vastleggen aan de hand waarvan wij aan de slag kunnen.
Uiteraard nemen wij de gemeenteraden mee in dit proces.
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FRUITDELTA RIVIERENLAND LOOPT VOOROP
Provincie Gelderland ziet ons als de regio die vooroploopt. Naar verwachting zullen
wij in november 2019 een conceptbod van de strategie doen aan het Rijk; slechts zes
maanden na ondertekening van het klimaatakkoord! Dit conceptbod doen wij ook samen met de gemeenten, want de doelstellingen moeten worden vastgelegd in een
Omgevingsvisie door gemeenten. Naast de technische inhoud zijn wij ook met partners
in gesprek: welke kansen biedt het voor onderwijs en arbeidsmarkt, voor een andere
manier van financiering en voor de inwoners van Rivierenland? Samen kijken wij waar

onderwijs en
arbeidsmarkt

de mogelijkheden zijn voor duurzame energie. Kijken wij naar de huidige situatie, ook
qua beleid van de gemeenten, dan blijft er weinig ruimte over. In onze ateliers moeten

Ontwikkelingen als de krapte op de arbeidsmarkt, de banenafspraak, robotisering,

wij dus open het gesprek aan met elkaar over voorwaarden, draagvlak en ruimte. Wij

de vergrijzing, een leven lang ontwikkelen en sociaal ondernemen vragen steeds

praten ook met andere regio’s en de provincie om van elkaar te leren.

meer om een regionale aanpak. Wij beantwoorden die vraag met de inzet van een
sterk platform: het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt
Rivierenland (RW-POA Rivierenland).

Wat doen wij in 2019?

REGIONAAL WERKBEDRIJF-PLATFORM ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
RIVIERENLAND (RW-POA RIVIERENLAND)

• Wij leveren het conceptbod

RW-POA Rivierenland is een bestuurlijke, deels wettelijk verplichte netwerk-

WERKEN AAN
EEN UITSTEKENDE
AANSLUITING

organisatie. Het biedt een platform voor alle partijen die betrokken zijn bij de

aan het Rijk aan.
• Voor de inwoners en gemeen-

regionale arbeidsmarkt: onze gemeenten, CNV, FNV, Greenport Gelderland, Helicon,

ten(raden) organiseren wij

Platform Techniek, PrO/VSO-scholen, RMC, ROC Rivor, SBB, UWV, VNO-NCW en

regionale én lokale ateliers.

Werkzaak Rivierenland. Samen geven zij regionale sturing aan het verbeteren van
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook willen zij ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Het programmabureau van RW-POA
verzorgt de programmacoördinatie. Daarnaast organiseert zij periodiek overleg
voor wethouders en partners op bestuurlijk en beleidsmatig niveau, zoekt zij
beleidsmatig afstemming met de regionale speerpunten en opgaven, organiseert
zij werkconferenties en themabijeenkomsten en vraagt zij met en voor partners
Europese, landelijke en provinciale bijdragen aan.

KRACHTIGE PARTNERS
Met krachtige partners geven wij sturing aan het proces: Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, samenwerkende

TALENT BEHOUDEN IN DE REGIO

woningcorporaties, Alliander, Greenport Gelderland, Gebieds-

Alle partners vinden het belangrijk dat talent behouden blijft in

WETTELIJKE OPDRACHT: INCLUSIEVE
ARBEIDSMARKT

coöperatie Rivierenland, VNO-NCW. Als regio faciliteren wij hen

de regio. Een goede aansluiting van het onderwijs op de veran-

De partners van RW-POA Rivierenland geven ook sturing aan de

en helpen wij ze bij de invulling van de strategie.

derende arbeidsmarkt draagt bij aan de continuïteit van de be-

uitvoering van een wettelijk verplichte regionale taak, namelijk het

drijven. Ook maakt het de regio aantrekkelijk voor nieuwe onder-

realiseren van de banen voor mensen met een afstand tot de ar-

nemingen om zich hier te vestigen en draagt het uiteindelijk bij

beidsmarkt. Gemeenten hebben hierin een centrale rol. Arbeids-

aan de brede welvaart. Via deelname aan de stuurgroep en de

marktregio Rivierenland doet het goed: in 2018 en de voorgaande

stichting Ondernemend Rivierenland stimuleert RW-POA open

jaren zijn er meer banen gerealiseerd dan de taakstelling vereiste.

innovatie in het regionale onderwijs.

“We moeten niet grensverleggend,
maar grensontkennend denken.”

BANENAFSPRAAK RIVIERENLAND
2175
1900

Hennie Roorda,
Dagelijks bestuurder Waterschap Rivierenland
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lobby&branding

Wat doen wij in 2019?
• Wij organiseren een Talent
Event voor werkgevers en
werknemers gericht op

Op 27 maart 2017 zag FruitDelta Rivierenland het levenslicht. Een nieuw

leven lang ontwikkelen.

platform waar overheid, ondernemers, onderwijs & onderzoek, organisaties en

• Wij ontwikkelen een
regionale doe-agenda om

ondernemende inwoners - de 5 O’s - de handen ineenslaan om aan de econo-

nog meer mensen aan de

mische ontwikkeling van onze regio te werken. Zo zorgen wij ervoor dat wij ons

slag te helpen.

potentieel op het gebied van agribusiness, economie & logistiek en recreatie &
toerisme volledig kunnen benutten.

• Wij dienen een voorstel in
voor een RegioDeal.

EEN GOED UITGEKIENDE STRATEGIE

• Wij zoeken verdere verbinding
met de Regionale Energie-

Om die ambities ook waar te kunnen maken, is een sterke lobby- & brandingstrategie

strategie en de drie speer-

nodig. Anderhalf jaar na de lancering van FruitDelta Rivierenland is in 2018 de Strate-

punten.

gische Nota Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland aangenomen. In deze nota be-

• Wij ondersteunen de ontwikkeling van ondernemend talent
via PPS Ondernemend
Rivierenland.

“Rivierenland doet het goed als arbeidsmarktregio.

schrijven wij een gezamenlijke strategie waarmee wij FruitDelta Rivierenland op de kaart

Onze arbeidsmarkt wordt inclusiever en het

regio te zijn waar niemand nog omheen kan.

EEN REGIO
WAAR
NIEMAND MEER
OMHEEN KAN

zetten. Het is een goed uitgekiende strategie die als doel heeft om over vier jaar een

onderwijs sluit steeds beter aan. Binnen RW-POA

• Wij voeren een verkenning
uit naar de mogelijkheid om
het programmabureau van
RW-POA onder Regio

werken acht gemeenten met andere partners hier

BEZOEK D66 AAN REGIO

hard aan. En dat loont, letterlijk!

Op een zonovergote zomerdag bezocht

< FRUITDELTA RIVIERENLAND
IN DE KIJKER

de Statenfractie van D66 Gelderland onze

In 2018 hebben wij onszelf op diverse

regio. Zij maakte onder andere kennis

momenten in de kijker gespeeld.

Rivierenland te laten vallen
om kwetsbaarheid te

Ben Brink,

verminderen en effectiviteit

voorzitter RW-POA Rivierenland

”

met een aantal innovatieve ondernemers.

te vergroten.
NATIONALE KERSENPARTY 2018

RegioDeal

H

TALENT VOOR
TOEKOMSTBESTENDIG
RIVIERENLAND

De Nationale Kersenparty beleefde een
prachtige tweede editie in Culemborg.
Het vond in juni 2018 plaats.

INSPIRATIEOCHTEND FRUITCORSO 2018

et gaat economisch gezien momenteel best goed

Het Fruitcorso Tiel gaat sinds afgelopen

met Rivierenland. De werkloosheid is (relatief

jaar officieel door het leven als ‘Fruitcorso

gezien) laag en de economische groei is boven-

Tiel, oogstfeest van de FruitDelta’.

gemiddeld. Toch is Rivierenland kwetsbaar, met

Een inspiratiebijeenkomst in theater

het oog op de toekomst. Er zijn relatief veel lageropgeleiden

Agnietenhof ging hieraan vooraf.

en juist deze groep inwoners is niet klaar voor de toekomstige arbeidsmarkt. Ook zijn er veel kleine bedrijven met

BEZOEK EWRC BRUSSEL

beperkt innovatie- en investeringsvermogen. Verder dreigt

Met een heerlijke tasting lieten wij

er een tweedeling tussen kwetsbare burgers en hoogop-

bestuurlijk Europa kennismaken met

geleide forenzen te ontstaan. Bovendien is het totale ener-

EEN NIEUWE AANVRAAG IN 2019

FruitDelta Rivierenland tijdens de

Wat doen wij in 2019?

gieverbruik van de regio het hoogst van heel Gelderland.

De aanvraag van de samenwerkende regionale partijen,

European Week of Regions and Cities

• Wij breiden de promotionele

waaronder Gebiedscoöperatie Rivierenland, Greenport Gelder-

in oktober 2018.

momenten voor FruitDelta

BREDE WELVAART REGIONAAL STIMULEREN

land, Logistieke Hotspot Rivierenland, ROC Rivor, VNO-NCW,

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft FruitDelta Ri-

Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland, is in de eerste

PRINSJESFESTIVAL IN DEN HAAG

vierenland vorig jaar actief geparticipeerd in de netwerksamen-

tranche van 2018 niet gehonoreerd. Dat betekent echter niet

Tijdens het Prinsjesfestival in september

de Nationale Kersenparty

werking van uiteenlopende partijen om brede welvaart regionaal

wij het hierbij laten. Als partijen hebben wij met elkaar afge-

2018 legden wij contacten met bestuurlijk

hét zakelijke netwerkevent

te stimuleren met een RegioDeal. Met deze RegioDeal krijgen

sproken aan de slag te blijven. Voor 2019 willen wij een nieuwe

Den Haag.

regio′s de kans om van het Rijk ondersteuning te krijgen in de

deal indienen. Hierbij zal het benutten van talent en verduur-

• Wij bouwen onze lobby naar

vorm van middelen, ruimte om te experimenteren en expertise

zamen centraal staan. Samen staan wij sterk voor een toekomst-

provincie, Rijk en Europa

bij de regionale aanpak.

bestendig Rivierenland!

verder uit.
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Rivierenland verder uit.
• Wij gaan ervoor zorgen dat

van Midden-Nederland wordt.
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IN 2019 BREIDEN WIJ ONZE EVENEMENTEN-KALENDER VERDER UIT
Q1

Q2

Q3

Q4

23 januari

13 april

31 augustus

5-13 oktober

Afscheidsreceptie

Rode Kruis

Bourgondisch

Dutch Agri Food Week

Commissaris

Bloesemtocht

Fruitwandelen

7-10 oktober

van de Koning

28 juni

17 september

European Week of

7 februari

Nationale Kersenparty

Prinsjesdag

Regions and Cities

contractgestuurde
dienstverlening
Contractgestuurde Dienstverlening is een uitvoeringsdienst

Door gemeentelijke taken door het onderdeel Contractgestuurde

		 FruitDelta-

van Regio Rivierenland en bestaat uit specialistische teams.

Dienstverlening te laten uitvoeren, profiteren de gemeenten van

		 symposium

Zij voeren namens de gemeenten gemeentelijke taken uit.

de schaalvoordelen die Regio Rivierenland biedt: inhoudelijke

		 21 september

Met elke gemeente worden maatwerkafspraken gemaakt

kennis van de materie tegen relatief lage kosten. Bovendien kun-

		 Fruitcorso Tiel

over welke taken tegen welke kosten worden uitgevoerd. De

nen de medewerkers binnen de teams elkaar vervangen, zodat

gemeenten beslissen zelf van welke diensten zij gebruik

de kwetsbaarheid kleiner is dan doorgaans in een gemeentelijke

willen maken en in welke mate.

organisatie.

Logistiekdag		

20 september

“Met een duidelijke focus en ambitie
zorgen wij ervoor dat FruitDelta Rivierenland

GEMEENTEN PROFITEREN VAN SCHAALVOORDELEN

een regio wordt waar niemand
meer omheen kan.

”

Gerdo van Grootheest,
bestuurlijk trekker Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland

Versis
Versis is het aanvullende vervoersysteem in de regio Rivierenland. De meeste reizigers hebben een Wmo-indicatie,

PERSOONLIJKE
VERBINDING
STAAT VOOROP

maar ook zonder indicatie kunnen onze
inwoners gebruikmaken van Versis. In

EEN 8,0 VOOR ONS AANVULLEND
REGIOVERVOER!

2018 reisden circa 4.800 inwoners met een Wmo-indicatie
met Versis. In totaal verzorgden wij 182.000 ritten waarvan
er gemiddeld 95% op tijd werden uitgevoerd.

ORGANISATIE VANUIT REGIO RIVIERENLAND
Regio Rivierenland organiseert Versis namens en in samen-

Onze gemeenteraden vormen de schakel naar degenen voor wie wij ons allemaal elke

werking met de gemeenten. Het is hún vervoersysteem en zij

dag inzetten: onze inwoners. Wij vinden het heel belangrijk dichtbij de raden te staan en

bepalen wie onder welke voorwaarden gebruik van Versis kan

te zorgen voor een goede informatie en communicatie. Daarvoor staan de persoonlijke

maken. Wij beheren daarbij de contracten met de uitvoerende

contacten van onze medewerkers met ambtenaren, bestuurders, raadsleden en

partijen: de regiecentrale en taxibedrijven. Wij zien erop toe dat

partners voorop. Verder staan wij in verbinding door middel van informatienotities,

zij het vervoer goed uitvoeren en de gemaakte afspraken nako-

nieuwsbrieven, persberichten en berichten op social media. Wij zoeken altijd de ver-

men. Dat doen wij aan de hand van data-analyses en (straat)

binding met de gemeenteraden en bezoeken daarvoor regelmatig commissie- en

onderzoeken. Daarnaast krijgen wij ook veel informatie van het

raadsvergaderingen. Daarnaast organiseren wij regelmatig bijeenkomsten rondom uit-

onafhankelijke klachtenmeldpunt en het reizigerspanel.

eenlopende thema’s. Dat zal in 2019 niet anders zijn!

TEVREDEN REIZIGERS IN 2018
Wat vinden onze reizigers? Wij zien scherp toe op een hoge kwaliteit. Weten hoe zij Versis ervaren, is daarbij heel belangrijk. Daarom lieten wij in 2018 een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. In totaal deden 572 reizigers hieraan mee die onze algehele
dienstverlening met gemiddeld een 8,0 waardeerden!
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LEERLINGENVERVOER

PREVENTIE EN HANDHAVING

Wat doen wij in 2019?

Per augustus 2018 is ook het leerlingenvervoer van de gemeente Tiel in Versis onder-

Achter schoolverzuim schuilt vaak een ander probleem. Als een leerling veelvuldig geen

• Wij breiden onze taken uit

gebracht. Dit is vervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen

lessen volgt, kan dit leiden tot voortijdig schoolverlaten. Een integrale aanpak van

vanwege het samengaan

schoolverzuim is nodig om dit te voorkomen. Dit betekent dat ketenpartners, zoals

van drie gemeenten in de

wijkteams en zorgverleners, zo vroeg mogelijk in het traject gaan samenwerken. De

gemeente West Betuwe.

gemeente. Voor het leerlingenvervoer hebben wij een nieuw taxibedrijf gecontracteerd.

nieuwe methodiek Methodische Aanpak Schoolverzuim beoogt dit en in 2019 gaan wij

De voormalige gemeente

Dit brengt het aantal taxibedrijven dat ritten uitvoert voor Versis op vier.

dit vormgeven. De startbijeenkomst hiervoor heeft zelfs al plaatsgevonden op 23 januari

Lingewaal is erbij gekomen.

omdat zij een beperking hebben of omdat de school te ver van huis ligt. Om gebruik te
kunnen maken van leerlingenvervoer heeft de leerling toestemming nodig van de

VERSIS LAAT VAN ZICH HOREN!

Aanvullend regiovervoer

Wat doen wij in 2019?

2019. De eerste stappen zijn gezet en nu pakken wij door! Uiteraard overeenkomstig

• Wij voeren weer een klant-

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een goede communicatie hoort er natuurlijk ook bij. Het afgelopen jaar organiseerden

tevredenheidsonderzoek

wij daarom een netwerkbijeenkomst voor de lokale Wmo-/cliëntenraden. Ook gaven

uit.

wij een toelichting in een vergadering van Netwerk Wmo-raden Rivierenland. Daarnaast

• Een nieuwe aanbesteding

werking op het gebied van
leerplicht en zorg per

EEN ANDERE POSITIE BINNEN DE KETEN

gemeente af. Dit vindt in de

Dit alles betekent dat leerplicht een andere positie krijgt binnen de keten dan vanuit de

loop van het jaar plaats.

deelden wij de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek met alle gemeenten

voor de regiecentrale vindt

strafrechtelijke aanpak. Dit vraagt een andere inrichting en aanpak van ons werk. In

en vonden onze reizigers begin december weer een nieuwsbrief in hun brievenbus.

plaats. Deze is verantwoor-

2018 hebben wij in praktische zin hierin de eerste stappen gezet, met goede resultaten

delijk voor de ritaanname

als gevolg. Deze hebben wij met de gemeenteraden gedeeld in ons jaarverslag 2017/

en planning van de ritten.

2018. Met de gemeentelijke wijkteams hebben wij een bijeenkomst gehouden in het

“Hoe ik vanuit Tiel op mijn klaverjasavond in
Echteld kom zonder Versis? Ik heb geen idee.
Ik kom al sinds mijn 17 e in het café waar ik nog

• Wij stemmen de samen-

kader van gezamenlijk optrekken. Ook voerden wij gesprekken met de gemeenten om
te laten zien wat onze rol is binnen de keten, wat onze toegevoegde waarde is, waaruit
onze preventieve taken bestaan en wat het belang hiervan is.

steeds een kaartje leg en ken bijna iedereen in
Echteld. Ik heb er dan ook 61 jaar gewoond.
Klaverjassen is mijn grote hobby en ik ben er heel
goed in. Ik zou dit niet willen missen en gelukkig
hoeft dat ook niet. Zo reizen bevalt me goed.

”

De heer Berendse,
Versis-reiziger

“Alleen door samen te werken met alle partners
en duidelijk te zijn vanaf het begin, kunnen wij
verzuim verder terugdringen.
Hiermee voorkomen wij de inzet van
zwaardere hulp, ook op langere termijn.

”

Bert van Swam,
wethouder Onderwijs West Maas en Waal

Anton Roeterdink Vakfotograaf

Leerplicht
SAMEN VROEGTIJDIG
SCHOOLVERZUIM
VOORKOMEN
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Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren
die na hun 16e verjaardag nog geen startkwalificatie
hebben, moeten onderwijs volgen tot zij 18 jaar oud zijn.
Dit is de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een
diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). In samenwerking met de gemeentelijke teams zorgt ons team
Leerplicht ervoor dat leerplichtige leerlingen niet uitvallen. Daarmee voorkomen wij dat verdere intensieve en
kostbare (zorg)trajecten als gevolg van die uitval nodig
zijn. De uitvoering verloopt volgens planning en naar tevredenheid van de deelnemende gemeenten.

33

Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt (RMC)
DE VERBINDENDE FACTOR IN DE KETEN
TEGEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Ons team RMC krijgt iedere jongere tussen de 18 en 23 jaar gemeld die voortijdig

PROJECT ‘ONZICHTBARE JONGEREN’

Wat doen wij in 2019?

Het RMC heeft alle jongeren in beeld. Dit bleek in 2017 toen een kleine 300 jongeren in

• Wij monitoren ruim 600

kaart zijn gebracht die niet bij de ketenpartners in beeld waren. Na afloop was bekend

niet-kwalificatieplichtige

wat de dagbesteding van de jongeren was en welke hulp zij nodig hadden. In 2018 zijn

jongeren van 16 en 17 jaar

de jongeren gemonitord uit deze groep die nog hulp nodig hadden. Daarnaast zijn 140

op naamsniveau. Hiermee

nieuwe ‘onzichtbare’ jongeren in beeld gekomen, voor wie het project is herhaald.

willen wij niet alleen de
juiste (maatwerk)onder-

PROJECT ‘OVERSTAP VO-MBO’

steuning regelen voor de

In Rivierenland werken het vo, mbo en gemeenten (afdelingen Leerplicht en RMC) al

jongere zelf, maar ook aan

jaren samen voor die jongeren die de overstap maken van het vmbo naar het mbo. Voor

gemeenten kunnen terug-

de meeste jongeren verloopt deze overstap soepel, maar een aantal heeft extra onder-

koppelen wat uiteindelijk

steuning nodig. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 hebben wij de projectleiding

nodig is om deze doel-

RESULTATEN 2018

op ons genomen. Doel is dat op 1 oktober 99% van de leerlingen staat ingeschreven bij

groep duurzaam te laten

• ONTVANGST MELDINGEN

een vervolgopleiding. De leerlingen die niet zijn ingeschreven, zijn in beeld bij Leerplicht

participeren. Hierover

het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Het team benadert deze jongeren

JONGEREN DIE VOORTIJDIG

of RMC. In 2018 is deze doelstelling behaald. Het project wordt nog twee jaar op deze

hebben wij in 2018 al over-

met een hulpaanbod om weer terug naar een opleiding te gaan of om op een

VAN SCHOOL ZIJN

manier uitgevoerd.

leg gevoerd met diverse

andere manier een startkwalificatie te halen. Daarmee is het RMC van grote

GEGAAN: 800

(keten)partners binnen en

meerwaarde: wij hebben alle jongeren in beeld en werken aan de basis van een

• AANTAL JONGEREN DAAR-

probleem zodat verdere kostbare trajecten kunnen worden voorkomen. Ook gaan

VAN DAT GEBRUIKMAAKTE

wij in gesprek met verzuimende jongeren om te voorkomen dat zij uitvallen.

VAN HULP TRAJECT-

van het project ‘Onzicht-

BEGELEIDER: 350

bare Jongeren’ in onze

BREED TAKENPAKKET

buiten de gemeenten.
• Wij borgen onze werkwijze

• ONTVANGST VERZUIM-

Team RMC werkt in de keten met partners uit het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt
en vormt hierbinnen de verbindende factor. De inzet is de laatste jaren meer en meer

reguliere dienstverlening.

MELDINGEN: 1.300

Hierdoor blijven jongeren

• AANTAL JONGEREN DAAR-

in beeld die maandelijks

verschoven van curatief naar preventief werken om uitval te voorkomen. Op 1 januari

VAN DAT CONTACT HAD/

uit beeld raken bij het

2019 is wettelijk de taak vastgelegd om ook kwetsbare jongeren te monitoren en met

IN TRAJECT WAS BIJ TRAJECT-

onderwijs én de inkomens-

de ketenpartners afspraken te maken over de begeleiding en ondersteuning naar bij-

BEGELEIDER: 720

en uitkeringsinstanties.

voorbeeld werk. Daarnaast vallen ook niet-kwalificatieplichtige jongeren van 16 en 17

• Wij voeren het project

jaar onder ons toezicht. Dit betekent een duidelijke verbreding van ons reguliere taken-

DAARNAAST HEBBEN WIJ MOOIE

pakket. Naast deze reguliere taak verzorgen wij ook de programmacoördinatie voor de

RESULTATEN BEHAALD IN ONZE

regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv). Hierin werken scholen en gemeenten

PROJECTEN.

‘Overstap vo-mbo’ uit.

nauw samen in verschillende projecten. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
een aantal hiervan.

PROJECT REGIONAAL SLUITENDE AANPAK
Een uitvloeisel van de uitbreiding van onze wettelijke taak is om voor jongeren in een
kwetsbare positie een sluitende aanpak te organiseren. De domeinen onderwijs, zorg
en arbeid werken daarbij nauwer samen dan voorheen. In 2018 stond een brede
bijeenkomst in het teken van dit thema. In de maanden daarna voerden wij met veel
partijen gesprekken over deze integrale manier van samenwerken. Dit leidde ertoe dat
in 2019 concreet is gestart met het opzetten van een Actietafel voor jongeren voor wie
reguliere ondersteuning niet het gewenste effect heeft. En waar dus iets anders nodig
is om hen weer te laten deelnemen aan school en/of werk. Alle gemeenten zien het nut

verschillende gezamenlijke projecten de aandacht te

van de Actietafel, het is niet alleen meer onderdeel van de vsv-aanpak. De Actietafel is

verbreden, zijn de cijfers in Rivierenland niet alleen

één van de projecten geworden in het Transformatiefonds, dat het Rijk en VNG hebben

aanmerkelijk gedaald, maar zijn er ook oplossingen

opgericht om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven.

Op 12 maart 2018 vond in De Pluk in Geldermalsen de bijeenkomst ‘Samen Werken
voor Jeugd’ plaats. Dit was de startbijeenkomst om het vangnet te gaan organiseren voor
jongeren die tussen wal en schip vallen. Op de foto: Carry Roozemond (voorzitter van
Ingrado), Sandra Huijnen (RMC-coördinator van Regio Rivierenland) en Collin Stolwijk
(wethouder gemeente Culemborg).
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“Door meer integraal te gaan werken en door in

voor kwetsbare jongeren gerealiseerd. ROC Rivor is, met
alle partners, trots op deze uitstekende en unieke
samenwerking.

”

Cees Brouwer,
voorzitter College van Bestuur ROC Rivor
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Wmo/Jeugd
Team Wmo/Jeugd zag op 1 april 2018 het professionele licht.

EEN SLUITENDE AANPAK

“Regionaal werken wij samen aan de inkoop

RONDOM DE ZORG VOOR

van Wmo-diensten en Jeugdzorg, en het

KWETSBARE JONGEREN

management daarvan.
Wij doen dit samen bij Regio Rivierenland.

Vanaf die dag zijn onze medewerkers aan de slag met taken
rondom de inkoop en het contractmanagement op het ge-

Het is fijn dit bij een onafhankelijk platform

bied van Wmo/Jeugd namens acht gemeenten. Daaraan is

georganiseerd te hebben met kennis van de

sinds 2017 gewerkt en van de schaalvoordelen die deze samenwerking oplevert, profiteren alle gemeenten. Onze regio

materie én van de bestuurlijke omgeving.

is nu één van de 42 jeugdhulpregio’s in Nederland.

Dat komt de kwaliteit van zorg voor onze

TRANSFORMATIEFONDS

inwoners ten goede.

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te

”

geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht.

Daan Russchen,

Dit fonds is onderdeel van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd.

wethouder Zorg gemeente Buren

Van 2018 tot en met 2020 is er € 108 miljoen aan budget beschikbaar. De aanvraag die wij indienden, is goedgekeurd en voor de
periode van drie jaar ontvangen wij € 537.530,- per jaar. Wij willen
met ons actieprogramma een sluitende aanpak organiseren rond-

Sociale Recherche

om de zorg voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Dit
willen wij doen door de samenwerking tussen Jeugd-GGZ en het
onderwijs te bevorderen. Ook willen wij preventieve toekomstplannen opstellen met de jongeren zodat zij op tijd de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Daarnaast moet een actietafel ervoor
zorgen dat er flexibel maatwerk geleverd kan worden als een

De Sociale Recherche is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals

jongere tussen wal en schip dreigt te vallen. Aan deze tafel zitten

zwartwerken, het verzwijgen van vermogen in binnen- en buitenland en woon-

verschillende partijen rondom de zorg voor kwetsbare jongeren.

fraude binnen de Participatiewet. Bij een vermoeden van fraude mogen wij, naast

VAKKUNDIG
FRAUDE
OPSPOREN
VOOR ONZE
GEMEENTEN

een bestuursrechtelijk onderzoek, ook strafrechtelijk onderzoek uitvoeren en
Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd

opsporingsmethoden gebruiken. Denk hierbij aan het horen van getuigen, het

goed gaat, is er een kleine groep die niet de juiste hulp krijgt. Deze

instellen van een buurtonderzoek en het vorderen van gegevens. In een straf-

Wat doen wij in 2019?

jongeren zitten vaak in zeer complexe situaties en kunnen niet

rechtelijk onderzoek maken wij een proces-verbaal op voor het Openbaar

• Wij zetten in op het opsporen

geholpen worden met reguliere oplossingen. Maatwerkoplos-

Ministerie. Op grond daarvan besluit de officier van justitie om de fraudepleger

van fraude in een vroeger

singen zijn nodig en om deze te kunnen leveren, moeten keten-

wel of niet te vervolgen. Daarnaast vordert de gemeente de onterecht betaalde

stadium door een nauwere

partners nieuwe samenwerkingen aangaan. Het actieprogramma

uitkering terug en beëindigt deze, wat de gemeente een besparing oplevert.

samenwerking met het team

‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’
moet hierbij helpen.

Wmo/Jeugd.

Wat doen wij in 2019?
• Wij monitoren de ingekochte

OPGESPOORDE FRAUDE EN IGP’S

DE BLIK NAAR BUITEN

zorg en geven door perio-

In 2018 spoorden wij een fraude op van € 658.198,-. Dit bedrag

Wij brengen partijen samen om de regionale samenwerking op

dieke managementrappor-

is gebaseerd op opgespoorde fraude en besparing wegens het

FRAUDE-ONDERZOEKEN WMO EN JEUGDWET

het vlak van (de inkoop van) Wmo- en jeugdhulp te ontwikkelen

tages de kwaliteit van de

beëindigen van uitkeringen voor de gemeenten. De Sociale Re-

Diverse gemeenten hebben ons aangewezen als Toezichthouder

en willen iedereen meenemen in de besluitvorming. Daarvoor

zorg naar onze cliënten weer.

cherche neemt ook zitting in de Intergemeentelijke Projecten

Rechtmatigheid voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

organiseren wij netwerkbijeenkomsten met de gemeenten (ver-

Deze rapportages delen

(IGP’s) van de aangesloten gemeenten. Hierbij bespreken wij met

(Wmo) 2015 en de Jeugdwet. Wij onderzoeken de signalen van

bindingsofficieren) en bestuurders. Wij willen informeren, spre-

wij ook met de bestuurders.

diverse disciplines verschillende casussen en voeren wij geza-

misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen binnen de

ken over communicatie en de inkoop evalueren. Wij zetten de blik
naar buiten!

menlijk onderzoeken uit. Een mooi voorbeeld hiervan is het

Wmo 2015 en de Jeugdwet. Ook adviseren wij over fraudebestrij-

werking met onze partners,

onderzoek voor de gemeente Zaltbommel. Op basis hiervan

ding en de wenselijkheid van strafrechtelijke voortzetting van het

met als doel om financiële

konden vijf uitkeringen worden beëindigd, wat een besparing

bestuursrechtelijk onderzoek. In het kader hiervan overleggen

risico’s en mogelijke

opleverde van € 82.777,-. Ook participeren wij in Integrale Veilig-

wij o.a. met de burgemeesters, betrokken wethouders, beleids-

gevallen van fraude en

heidscontroles (bijvoorbeeld op recreatieterreinen) met onder

medewerkers en Officieren van Justitie en politie. Wij adviseren

misbruik beter in kaart te

meer politie, Belastingdienst en andere partners.

hen en maken processen-verbaal op. Afgelopen jaar rondden wij

• Wij verbeteren de samen-

kunnen brengen.
• Wij verbinden meer met
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twee grote Wmo-onderzoeken af voor de gemeenten Buren en
Tiel met een benadeling van meer dan € 1 miljoen! Wij deelden

onze gemeentelijke- en

onze expertise en onderzoekservaringen tijdens diverse bijeen-

zorgpartners.

komsten met betrokken partijen.
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Inkoopondersteuning
en -advies

HOGERE KWALITEIT,
LAGERE UITGAVEN,

Team Inkoop adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de organisatie van inkoop

BEPERKING

organisaties. Dit doen wij samen met opdrachtgevers, partners, collega’s en mate-

INKOOPRISICO’S

en vraagstukken over de samenwerking met private ondernemingen en publieke
riedeskundigen. Voor gemeenten en andere regionale publieke organisaties zijn
wij hét regionaal kennis- en ervaringscentrum in de regio Rivierenland. Wij leveren
toegevoegde waarde in de rechtmatige totstandkoming van de samenwerking.
Met als resultaat hogere kwaliteit en/of lagere uitgaven en/of beperking van

Informatisering &
Automatisering
Team Informatisering & Automatisering (I&A) faciliteert en

OVERAL EN ALTIJD VEILIG,

ondersteunt de medewerkers van Regio Rivierenland en Avri

FLEXIBEL EN ONAFHANKELIJK KUNNEN WERKEN

in hun geautomatiseerde werkplekken. Daarnaast denken
de experts mee over geautomatiseerde processen in de organisaties. Zo halen wij het meeste uit onze data, zonder de
grip erop te verliezen.

inkooprisico′s. Door te adviseren bij strategische keuzes die aansluiten bij bestuur

Wat doen wij in 2019?

en politiek dragen wij bij aan de realisatie van de (maatschappelijke) doelstel-

BIG DATA

• Wij concretiseren de dienst-

lingen van onze opdrachtgevers.

De term ‘big data’ raakt meer en meer ingeburgerd. Hiervan is sprake als er wordt

verleningspakketten en
maken hernieuwde werk-

2018

afspraken. Persoonlijk

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de transformatie van dit team. Met een nieuwe

te groot zijn om met reguliere database-

contact en het kennen van

missie en de ontwikkeling van duidelijke en transparante dienstverleningspakketten

managementsystemen te worden onder-

de organisaties van onze

kan team Inkoop ook in de toekomst effectief en efficiënt advies leveren aan onze

houden. De hoeveelheid data die wordt

opdrachtgevers spelen

partners.

opgeslagen, groeit exponentieel. Wij gaan

gewerkt met één of meer datasets die

•

kijken hoe wij meer kunnen leveren aan

daarbij een cruciale rol.

VRAAG EN AANBOD NAUWKEURIG AFSTEMMEN

onze partners op dit gebied. Zo gaan wij de

middagen om recente ont-

Het komende jaar willen wij onze dienstverlening nog beter laten aansluiten op de

organisatie ondersteunen met het auto-

wikkelingen te bespreken

wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers. Om vraag en aanbod nog beter

EXPERTISE VOLOP BENUT

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

matiseren van rapportages en andere pro-

en kennis te delen.

op elkaar af te stemmen, zouden wij graag gaan werken met een vaste contactpersoon

In 2018 heeft team I&A de nieuwe AVG-

Regio Rivierenland staat op het punt om

cessen. Zo kunnen collega’s makkelijker

bij elke opdrachtgever.

wetgeving succesvol geïmplementeerd

haar ICT-infrastructuur te moderniseren.

beter werk leveren aan hun klanten door

in de organisatie. Daarnaast werd (en

Het doel: veilig, flexibel en onafhankelijk

middel van goede informatievoorziening

wordt!) er gretig gebruikgemaakt van

kunnen werken op elk moment, overal. Met

en automatisering.

onze expertise: wij ondersteunden onze

de stappen die wij in 2019 zullen zetten, is

samenwerkingspartners van de Avri en

de organisatie niet alleen klaar voor de toe-

Werkzaak bij hun Europese aanbestedin-

komst, maar loopt zij zelfs voorop! Daar-

gen. Ook maakten wij een start met de

bij volgt zij een trend die al langer in opmars

Wat doen wij in 2019?

ontvlechting met de Avri. Vanaf april 2019

is: steeds meer organisaties zullen min-

• Wij ronden de ontvlechting

nemen zij geen diensten meer af van Regio

der zélf aan de knoppen draaien, maar

Inkoopbureau Regio Rivierenland

Rivierenland en gaan wij ons richten op

meer de regie gaan voeren over ICT, infra-

levert aan onze gemeente wordt erg

de vakkundige ondersteuning van Regio

structuur en informatievoorziening. Als

Rivierenland.

Regio Rivierenland in de zomer van 2019

• Wij moderniseren de ICT-

gewaardeerd. De samenwerking is

haar nieuwe ICT-infrastructuur in wer-

infrastructuur van Regio

van toegevoegde waarde in het

king zet, zal zij één van de eerste over-

Rivierenland.

heidsorganisaties zijn die zonder eigen

• Wij organiseren kennis-

“De expertise op het gebied van
inkoop en aanbesteden die de
inkoopadviseur van het

behalen van de uitgangspunten

servers werkt. Alles in de cloud!

de professionalisering van de
inkoopfunctie.
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”

van de ICT-infrastructuur af.

• Wij gaan kijken hoe wij onze
partners meer kunnen leveren op het gebied van big data.

om rechtmatig en doelmatig in
te kopen. Het draagt bij aan

met de Avri af.
• Wij ronden de aanbesteding

“Het team I&A is een professionele
dienst, die nakomt wat zij afspreekt.

Nouchka van Domburg,

Wim van de Louw,

Teammanager Advies gemeente Buren

Coördinator ICT Avri

”
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tenslotte...
MEEST ONDERNEMENDE REGIO
Gelderland - en dus ook de regio FruitDelta Rivierenland - heeft de
award voor meest ondernemende regio in de EU gekregen, de European Entrepreneurial Region Award! In 2019 gaan wij hier met activiteiten aandacht aan besteden. De toekenning van de Award is te
danken aan alle ondernemers en partners die Gelderland maken tot
ondernemende en innovatieve regio. Dus ook ondernemers van
Rivierenland, bedankt!

FRUITDELTA RIVIERENLAND IN TOP 4 SNELST GROEIENDE
REGIO’S VAN NEDERLAND
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht welke gebieden buiten de Randstad de afgelopen twintig jaar bovengemiddeld
snel groeiden. Van deze regio’s groeiden de bedrijvigheid, werkgelegenheid en bevolking bovengemiddeld. Econoom Mathijs Bouman
presenteerde de uitkomsten van het onderzoek op 6 maart 2018 in
Nieuwsuur op NPO 2.

WIST U DAT…
... de fruittelers in de regio FruitDelta Rivierenland samen zo’n 173
miljoen kilo fruit produceren met een gezamenlijke clusterwaarde
van circa € 500 miljoen?

