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Verslag Workshops Verbetering van Informatievoorziening 
Regio Arnhem Nijmegen 

 

Inleiding 

Op 27 en 30 november 2017 zijn workshops georganiseerd om te discussiëren over de informatievoorziening 

van de Regio Arnhem Nijmegen. Deze avonden stond de volgende vraag centraal: "hoe kan de 

informatievoorziening worden verbeterd en wat is hiervoor nodig". Hiervoor is een brede uitnodiging gestuurd 

naar alle deelnemende gemeenten. 

 

De avond is georganiseerd door Christiaan Stolk (Trainee gemeente Arnhem) en begeleid door Carol van Eert 

(Vicevoorzitter Regio Arnhem Nijmegen). Daarnaast heeft Linda Berendsen (Griffier gemeente Wijchen) een 

groep begeleid. In onderstaand tabel zijn alle deelnemers weergeven. 

 

 

De Bijeenkomsten 

Elke bijeenkomst is begonnen met een algemeen welkom en een inleiding van de Regio Arnhem Nijmegen. 

Daarbij is een quiz gebruikt om kort te inventariseren hoe iedereen aankijkt tegen informatievoorziening. 

 

  

Maandag 27 november, stadhuis 
Beuningen 

Donderdag 30 november, stadhuis 
Westervoort 

Naam  Gemeente Naam  Gemeente 

Sjir Hanssen Rheden Eef van Baarsen Westervoort 

Dini Uitdehaag Druten Joan Berings Westervoort 

John Brom Nijmegen Wouter Smit Duiven 

Rob Martinus Beuningen Matthieu Maanders Duiven 

Linda Berendsen  Wijchen Jan Derksen Westervoort 

Pepijn Oomen Nijmegen Hielko Plantega Duiven 

Jan van Workum Berg en Dal Barbara Nooijen Duiven 

Tessa Vorderman Berg en Dal Patty Sterrenberg Westervoort 

Rieks Dikkers Heumen Arthur Boone Westervoort 

Frans Schut Lingewaard   

Pieter van Lent Renkum   

Dorothe van Gorp – Zwiers  Heumen   

Wiel Bijmans Beuningen   

Leo Jansen Heumen   

Ambtelijk   

Henk van den Berg Arnhem   

José Masselink Arnhem   

“Regionale samenwerking moet van twee kanten komen, zowel van de wethouders als van de 

raadsleden” 
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Quiz 

1. Hoe verkrijg je informatie van de Regio Arnhem Nijmegen? 

 Rood Blauw Geel Groen 

 Informatie, is dat 
er? 

Via de website 
(media) van Regio 
Arnhem Nijmegen 

Informatie moet 
naar mij worden 
gebracht 

Via mijn eigen 
wethouder 

Maandag 27-11 0 5 2 2 

Donderdag 30-11 0 4 2 1 

 

2. Hoeveel tijd besteed je aan de Regio Arnhem Nijmegen? 

 Rood Blauw Geel Groen 

 Geen tijd Meer dan 4 uur Rond de 30 min Tussen de 1 en 4 
uur 

Maandag 27-11 3 0 5 0 

Donderdag 30-11 2 1 5 1 

 

3. Wat levert de Regio Arnhem Nijmegen op? 

 Rood Blauw Geel Groen 

 Niks Iets, maar geen 
idee 

We leren elkaar 
beter kennen 

Een sterkere regio 
(economische, 
wonen, duurzaam) 

Maandag 27-11 1 1 3 5 

Donderdag 30-11 2 0 2 5 

 

4. Hoe ga ik met de informatie om binnen de regio Arnhem Nijmegen? 

 Rood Blauw Geel Groen 

 Passief, ik wacht 
af 

Ik haal actief 
informatie op 

Ik verbind 
regionale en 
lokale projecten 

Ik laat mij 
informeren door de 
griffier, wethouder 
of ambtenaar 

Maandag 27-11 2 2 2 4 

Donderdag 30-11 1 1 1 4 

 

5. Hoe kan de informatievoorziening worden verbeterd? 

 

Uit de quiz en de discussie die er volgde op de vragen, kan het volgende worden opgemaakt: 

 Informatie wordt voornamelijk ingewonnen via de website en de nieuwsbrief, echter moeten deze 

nieuwsbronnen wel bij iedereen bekend zijn om te zorgen voor voldoende informatieoverdracht. 

 Wat levert de Regio Arnhem Nijmegen op? Waar werken de verschillende PFO's1 aan? Dat is nu niet 

duidelijk. Er is een verhaal nodig wat ons verbindt, zoals het pamflet waarover nu wordt nagedacht. 

 De rollen van raadsleden, wethouders en griffiers worden in beide groepen besproken. Wat is hierin 

je eigen verantwoordelijkheid (haal je actief informatie op of wacht je af) en hoe is de rol van de 

wethouder binnen elke gemeente. Een actievere houding van alle partijen is nodig. 

                                                      
1 Portefeuillehoudersoverleg  

 Rood Blauw Geel Groen 

 Niet Meer informatie 
toegestuurd krijgen 
van de Regio 

Andere vormen 
gebruiken, bijv. 
systemen of 
raadscommissies 

Bezinnen om mijn 
rol 

Maandag 27-11 0 1 3 5 

Donderdag 30-11 0 0 5 3 
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Groepsgesprekken 

Er zijn een aantal groepsgesprekken gehouden die aan de hand van drie vragen de discussie starten over 

hoe de informatievoorziening kan worden verbetert.  

1. Wat vind ik dat ik zelf in mijn rol kan doen? 

2. Op welke wijze krijg ik informatie tot mijn beschikking? 

3. Wat wil ik als raadslid weten? Waar draagt dit aan bij? 

 

 

Groep 1, maandag 27 november 

Tijdens het groepsgesprek zijn de volgende punten naar voren gekomen: 

 Het is onbekend wat de agenda is van de PFO’s. Raadsleden weten niet wat er speelt en hoe zij lokale 

activiteiten kunnen verbinden met de regio. Het onduidelijk wat het doel is van de PFO’s en wat de 

opbrengst ervan is. Hierdoor speelt de vraag over wat lokaal te doen en regionaal te doen. Wanneer 

zorgen regionale projecten voor lokaal succes? Er wordt meegegeven dat gemeenteraden hun 

colleges kaders meegeven waarmee de inbreng naar de PFO’s concreter kan worden gemaakt.  

 De Regio Arnhem Nijmegen leeft niet bij raadsleden. Voor een raadslid is het lastig om inzichtelijk te 

krijgen wat er gebeurt. Aan de Regio zal meer aandacht moeten worden besteed tijdens de 

verkiezingen en opstellen van formaties. Wat wil je als raad en nieuw college uit de Regio halen en 

ernaar toe brengen? Het is belangrijk om de huidige betrokken raadsleden te betrekken bij de 

verkiezingen en vanuit hun het verhaal te doen. 

 Wethouders hebben een centrale rol binnen de Regio. Zij vertegenwoordigen de Regio in het college 

en de gemeenteraad. Wethouders worden nu te weinig bevraagd over wat zij doen in de PFO's. 

Raadsleden kunnen het college van B&W concrete vragen stellen over de inzet  en opbrengst van de 

Regio. Waarbij vanuit de PFO’s de verslagen openbaar worden gemaakt zodat raadsleden beter 

meekrijgen wat hier wordt besproken.  

 Er is meer vertrouwen nodig tussen de verschillende gemeenten, zowel op college- als op 

raadsniveau. Er is een negatief beeld van elkaar en de regio, terwijl iedereen wel hoge verwachtingen 

heeft. Men kent elkaar niet en is niet op de hoogte van wat er bij de buurvrouw of buurman speelt. 

Daardoor is er onvoldoende onderling begrip en gunnen we elkaar niks. 

 

 

  

“Over hoe minder geld het gaat, hoe meer de raad erover wilt weten” 

 

“De Nieuwsbrief is een handig communicatiemiddel waarin kort en krachtig informatie wordt 

gegeven” 
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Groep 2, maandag 27 november 

 Raden zijn te weinig betrokken bij de PFO’s. Zij moeten beter op de hoogte worden gehouden over 

de activiteiten die plaats vinden binnen de Regio. Wethouders moeten daarbij ook actiever worden 

aangespoord om raden te informeren over wat er binnen de PFO’s gebeurd. Nu slaan raden pas aan 

als er “iets” niet gebeurt zoals ze willen. 

 Raadsleden hebben een regionale bril nodig bij lokale projecten. Hiermee kunnen ze lokale projecten 

verbinden met de Regio en kijken naar wat buurgemeenten in de Regio doen, maar ook fractiepartijen 

in de Regio.  

 De vraag is hoe de raden bij de Regio Arnhem Nijmegen worden betrokken. Wat is het mandaat van 

de wethouder als hij de gemeente vertegenwoordigd in de PFO’s? Waarbij de vraag is hoe dit ambtelijk 

wordt voorbereid en wordt meegenomen in beleidsnota’s. Door dit beter inzichtelijk te krijgen kan de 

raad beter betrokken worden bij de inhoud van de PFO’s.  

 De constructie van de Regio Arnhem Nijmegen wordt besproken. Op dit moment is de Regio Arnhem 

Nijmegen licht bemenst (1,2 fte + secretariële ondersteuning) en is er een lichte constructie met 

mandaat. Discussie punt is om vanuit de huidige discussie te kijken wat de behoefte is en of daarvoor 

een zwaardere constructie voor nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3, donderdag 30 november 

 De informatievoorziening is nu niet voldoende. Objectieve informatie vanuit de wethouders naar de 

raden is nodig. Nu wordt die niet altijd gegeven of is die niet altijd objectief. Hierin zal een balans 

moeten worden gezocht waardoor informatie onafhankelijk en objectief wordt gegeven, maar wel met 

een verhaal vanuit de wethouder.  

 De wethouder en PFO’s zullen de raden eerder moeten betrekken in het proces. De raad kan meer 

inzetten om kaderstelling binnen thema’s en met collega raadsleden uit andere gemeenten hierover 

in gesprek gaan. Informatie moet daarbij tijdig worden gegeven en meer worden afgestemd op wat 

het effect ervan is op de verschillende gemeenten. Door raadsleden tijdig bij het proces te betrekken 

wordt de raad beter in staat gesteld om haar kader-gevende en controlerende rol vorm te geven. 

  

“Onze burgers kennen geen gemeentegrenzen” 
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 Lokale raadsleden zijn niet verbonden met de Regio. Men is niet op de hoogte hoe deze twee 

verbonden kunnen worden. Daardoor weten ze niet wat er inhoudelijk allemaal in de regio speelt en 

hoe dit verbonden kan worden. Er is geen kennis over hoe collega gemeenten erover denken en wat 

voor personen erachter zitten. Raadsleden moeten de regio beter leren kennen, zowel de personen 

als de regio.  

 Niet binnen elke gemeenten is er voldoende kennis aanwezig over onderwerpen die regionaal worden 

besproken. Ambtelijk is er niet altijd genoeg kennis aanwezig. Grotere gemeentelijke organisaties en 

de Regio kunnen hierin een rol spelen. Gemeentelijke organisaties kunnen ambtelijk fuseren of via de 

Regio Arnhem Nijmegen kan een manier worden bedacht waardoor ambtelijk elke gemeente kan 

worden meegenomen. Daarnaast is er niet binnen elke fractie een raadslid die zich specifiek bezig 

houdt met regionale samenwerkingen. Waardoor sommige fracties minder goed op de hoogte zijn van 

wat er regionaal speelt en wat de verbinding met lokaal is. 

 Informatie zal meer op een andere manier moeten worden gegeven. Er zal meer visueel moeten 

worden gemaakt wat de Regio Arnhem Nijmegen doet en waarmee de PFO’s bezig zijn. Hierbij laten 

zien waarvoor de Regio staat maar ook projecten visualiseren. Dit maakt informatie vele male 

toegankelijker. 

 Er kan meer worden nagedacht over hoe de informatievoorziening goed kan aansluiten op de cycli 

van de gemeenten zelf. Van bestuurlijke processen tot formatievormingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Terugkoppeling 

Het verslag van de workshop wordt gebruikt om een adviesrapport te schrijven voor de Regio Arnhem 

Nijmegen. Hierin komen concreter voorstellen te staan om de informatievoorziening in de Regio te verbeteren. 

Deze voorstellen zijn gebaseerd op de input van de workshops en interviews die zijn gehouden.  

“De wethouder heeft een centrale rol, maar daarvan moeten wij niet afhankelijk zijn” 

“We zitten hier maar met een klein aantal raadsleden, waar zijn onze ruim 400 collega 

raadsleden?” 


