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Aanleiding
Begin 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de regionale samenwerking door het
Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Hieruit zijn een aantal
actiepunten gekomen die de afgelopen maanden zijn opgepakt. Eén van deze acties heeft geresulteerd
in het adviesrapport "Informatievoorziening Regio Arnhem Nijmegen". Dit onderzoek heeft zich m.n.
gericht op de informatievoorziening aan en -behoefte van gemeenteraadsleden. Voor u zijn de
bevindingen en voorstellen ter verbetering van de informatievoorziening samengevat in deze notitie.
Bevindingen
 De centrale rol van de wethouders als informatiebron naar raadsleden wordt als onvoldoende
ervaren. Voorts is de huidige informatieoverdracht teveel afhankelijk van de wethouder.
 Tussen de verschillende colleges is er sprake van goede samenwerking. Ondanks vele
inspanningen is de RegioAN er echter onvoldoende in geslaagd om ontmoeting en kennisdeling
met alle andere stakeholders te organiseren.
 Deelname van raadsleden aan activiteiten is laag. Maakt onbekend hier onbemind?
 Raadsleden nemen niet voldoende hun controlerende en kaderstellende rol. Zij bevragen
bestuurders onvoldoende. Daarnaast zijn raadsleden onvoldoende geïnformeerd over waar zij
informatie vandaan kunnen halen en welke actualiteiten in de regio spelen. Hierdoor kan er
inhoudelijk lastig verbinding worden gezocht met lokale vraagstukken.
 Verschillende spelers in de regio kennen elkaar onvoldoende, weten onvoldoende wat er in de
regio speelt en welke mensen erachter zitten.
 Griffiers hebben een rol in de informatievoorziening naar raadsleden. Het is onbekend wat de
rol van griffiers is in de informatievoorziening over de RegioAN naar raadsleden.
 Visualisaties van informatie draagt bij aan een betere informatievoorziening.
 Er liggen kansen om raadsleden beter te bereiken door informatie op een andere wijze aan te
bieden. Er liggen daarbij kansen om informatie inhoudelijk beter aan te bieden.
 Er wordt hard gewerkt aan een gemeenschappelijk verhaal van de RegioAN. Dit geeft antwoord
op de vraag waarom er in de RegioAN samengewerkt wordt.
De Regio Arnhem Nijmegen
Deze bevindingen zijn gedaan binnen de huidige context van de RegioAN. De regionale samenwerking
is een samenwerking van colleges, waarin wethouders en burgemeester zitting nemen als
vertegenwoordigers van hun gemeenten. Er wordt samengewerkt binnen vier PFO's waarin alle
portefeuillehouders van de gemeenten deelnemen. Deze bestuurders zijn verantwoordelijk voor de
inhoudelijk verbinding met hun eigen gemeente en gemeenteraad. De samenwerking is dus een lichte
constructie waarbij op inhoudelijk en uitvoerend niveau de deelnemende gemeenten (colleges en
ambtelijke organisatie) een belangrijk rol hebben. Er is beperkte ondersteuning door een regiosecretaris
voor alle algemene zaken en vier PFO's secretarissen die de PFO's ondersteunen.

Voorstellen te verbetering van de informatievoorziening
Bezin op onze rollen
1. Raadsinformatiebrief opstellen van elke PFO bijeenkomst met daarin de hoofdlijnen van
besproken zaken. Deze worden via de website en griffiers aangeboden aan de gemeenteraden.
De brief vanuit het RPW programma kan hier als voorbeeld worden genomen.
2. De PFO secretaris en ambtelijke organisatie zijn verantwoordelijk van verspreiden van
informatie naar raadsleden, griffiers en colleges. Zij zorgen voor actieve verspreiding van
informatie door middel van raadsinformatiebrieven.
3. Organiseer drie gesprekstafels met afzonderlijk de griffiers, de gemeentesecretarissen en de
ambtenaren (intermediairs). Insteek van de gesprektafels is om deze vaker in een jaar te
organiseren om actualiteiten in de RegioAN te bespreken en ontmoeting te laten plaats vinden.

Anders informeren
4. Resultaten van de PFO's worden visueel met infographics en filmpjes aangeboden. Ook wordt
na elke vergadering van een PFO een kort filmpje met een interview met de voorzitter of
deelnemer gemaakt.
5. Maak vlogs van de activiteiten georganiseerd door de RegioAN. Laat daarin naast bestuurders
ook ondernemers, onderwijsinstellingen en raadsleden aan het woord. Doel van de vlogs is om
te delen over de regionale activiteiten en uitdagingen.
6. Maak vlogs met raadsleden over hun lokale verbinding met de regio.
7. Onderzoeken of er een gezamenlijke nieuwsbrief met de Economic Board en Bureau Brussel
kan worden opgesteld.
8. Onderzoek mogelijkheden om de informatievoorziening via de website www.regioAN.nl verder
te verbeteren en de website meer onder de aandacht te brengen als informatiekanaal voor
raadsleden.
Anders Organiseren
9. In het najaar een bijeenkomst organiseren waarin raadsleden inhoudelijk mee kunnen denken
over de thema's binnen de PFO's. PFO's stellen van te voren kaders op waarin wordt
gediscussieerd. Binnen deze kaders moet er voldoende ruimte zijn voor raadsleden om tot een
ideeënontwikkeling te komen. Gekeken kan worden hoe andere regio's inhoudelijk invulling
geven aan deze bijeenkomsten. Na afloop de opzet evalueren om te kijken of deze
bijeenkomsten vaker kunnen worden georganiseerd. Griffiers en raadsleden worden uitnodigen
om inhoudelijk medevorm te geven aan deze bijeenkomsten.
Richting de verkiezingen
10. Het maken van visuele boodschappen (infographics en filmpjes). Onderzoeken hoe raadsleden
erbij betrokken kunnen worden.
11. Infographics en filmpjes actief inzetten via de nieuwsbrief, website en informatiebijeenkomsten
bij de gemeenten.
12. Gebruik het op te stellen Actieplan Verkiezingen (een van de actiepunten uit de evaluatie) om
de (nieuwe) gemeenteraadsleden, (nieuwe) bestuurders en andere stakeholder (griffiers,
gemeentesecretarissen) van de juiste bruikbare informatie te voorzien over de regionale
samenwerking.
Randvoorwaarde
De huidige werkwijze van de regio vraagt nu al veel van de regiosecretaris en vier PFO secretarissen.
Binnen de huidige bezetting is er nauwelijks tot geen ruimte om te komen tot een verbetering van de
informatievoorziening.
Om tot uitvoering te komen van (een deel van de) bovenstaande actiepunten zijn meer middelen nodig
in de vorm van specifieke menskracht en/of geld. De vraag ligt dan op tafel of binnen bestaande
ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten is in te vullen of (extra) middelen voor
vrijgemaakt moet worden.
De resultaten van het onderzoek zijn op 28 februari jl. besproken met het bestuurlijk overleg.

