Besluitenlijst van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op donderdag 17 maart
2022 in het kantoor van Regio Rivierenland te Tiel.
Aanwezig: dhr. Goossens (West Betuwe), dhr. Herms (secretaris-directeur UBR),
mw. Wichgers (Culemborg), dhr. De Vreede (Maasdriel), dhr. Cruijsen (West Maas
en Waal), dhr. Van Someren (Neder-Betuwe), dhr. Caselli (financieel adviseur UBR)
en mw. Van Wijk (verslaglegging)

Nr.
1

Agendapunt
Opening en vaststelling
agenda

2

Vaststelling besluitenlijst
vergadering 18 november
2021
Mededelingen

3

Afwezig met kennisgeving: dhr. Zondag (Zaltbommel) en dhr. Brink (Tiel)
Besluit
I.v.m. de afwezigheid van dhr. Zondag opent dhr. Goossens (vicevoorzitter) de
vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De besluitenlijst van de openbare AB-vergadering van 18 november 2021 wordt
onveranderd vastgesteld.
• Terugkoppeling ambtelijke overleggen P&C cyclus verbonden partijen.
Op initiatief van de kring van gemeentesecretarissen is ambtelijk een soort van
standaard P&C-protocol opgesteld voor de verbonden partijen in regio
Rivierenland. Het is de bedoeling dat alle rapportages van de verbonden partijen
bepaalde standaardelementen kennen o.a. ten aanzien van indexatie, reserves,
threasury etc. Op ambtelijk niveau vinden hierover gesprekken plaats met de
controllers en de directeuren van de verbonden partijen. Vanuit de verbonden
partijen is behoefte aan maatwerk omdat iedere GR zijn eigen taken,
verantwoordelijkheden en financiële constructies heeft.
De secretaris zegt toe het bestuur regelmatig te informeren over de voortgang van
dit proces.
• Stand van zaken leergang/publicatie
I.v.m. corona is de leergang uitgesteld tot september. Op dit moment wordt er
gewerkt aan een goede acquisitie. Vanuit het bestuur wordt voorgesteld om een
advertentie te plaatsen in het VNG magazine. De secretaris zegt toe de
mogelijkheden hiervoor na te gaan. Ook een artikel in de Volkskrant is mogelijk
een optie.
Naar verwachting is de publicatie eind april/begin mei gereed.
• Animaties over UBRivierenland
Er zijn 2 animaties gemaakt. Een algemene animatie inzake het hoe, wat en
waarom van de UBRivierenland. De tweede animatie geeft snel en eenvoudig
uitleg over de jaarrekening 2021 en de ontwerp-begroting 2023 van de UBR. De QRcode voor deze animatie wordt opgenomen in de aanbiedingsbrief van beide
financiële stukken aan de colleges en raden. De raadsleden worden daarin gevraagd
hun vragen/opmerkingen over de animaties kenbaar te maken zodat beide
animaties voor volgend jaar daarop kunnen worden aangepast.
QR- code algemene animatie

QR-code animatie financiële
stukken

Beide animaties worden in de vergadering afgespeeld. Het bestuur spreekt haar
complimenten uit over beide animaties en geeft als suggestie mee om in de
animatie aan te geven in welk jaar de lening is afgelost. De secretaris zegt toe dit
toekomstperspectief in een volgende animatie mee te nemen.
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Kadernota 2023

5

Memo financieel dashboard
UBR
Komende
gemeenteraadsverkiezingen

6

7

Gevolgen wetswijzigingen
voor UBR

8

Rondvraag en sluiting

• Raadsinformatiebijeenkomst 19 april voor verbonden partijen
Op deze avond stellen alle gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland zich aan
met name de nieuw aankomende raadsleden voor. De avond wordt door de griffie
in samenwerking met de Gelderland Academie georganiseerd. De raadsleden
krijgen niet alleen uitleg over de rollen en taken van alle GR’en maar ook over hoe
op welke wijze wordt samengewerkt. Er is eerst een plenair gedeelte met daarbij
een interactieve sessie met 2 oud wethouders over verbonden partijen. Daarna is
er een decentraal gedeelte. In dit gedeelte krijgt iedere GR 2x 20 minuten
spreektijd. De UBR zal beide animaties op deze avond afspelen. Een locatie voor
deze bijeenkomst is nog niet bekend.
Van de gemeenten zijn geen zienswijzen op de kadernota ontvangen.
Het Algemeen Bestuur besluit de kadernota met de uitgangspunten voor het
opstellen van de begroting 2023 vast te stellen.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het financieel dashboard en besluit de
gehanteerde methodiek van 4 grafieken in het financieel dashboard te handhaven.
Ter waarborging van de continuïteit van het bestuur besluit het Algemeen Bestuur
conform het voorstel dat:
A na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 tot aan het besluit onder
C, het dagelijks bestuur blijft bestaan uit de leden van het algemeen bestuur
die zijn of worden aangewezen door de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Culemborg, West Betuwe en Zaltbommel en
die leden daarmee met dit besluit door het algemeen bestuur zijn aangewezen
in het dagelijks bestuur
B In samenhang met het besluit onder A, te besluiten dat, na de
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 tot aan het besluit onder C, als
voorzitter is aangewezen het lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen
door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zaltbommel;
C Op de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur van UBR waarop
alle deelnemende colleges, voor zover van toepassing, nieuwe leden van het
algemeen bestuur hebben aangewezen, zijnde op 23 juni 2022 of 29 september
2022, te besluiten welke leden van het algemeen bestuur voor de komende
collegeperiode worden aangewezen in het dagelijks bestuur, respectievelijk als
voorzitter van UBR.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de gevolgen voor de UBR van de
inwerkingtreding van de Wet open overheid vanaf 1 mei 2022 en de wijze waarop
UBR de implementatie voorbereidt.
In de kring van GR-directeuren is besloten om een brief op te stellen voor de
gemeenten m.b.t. de financiering van de implementatie van de WOO. Hiervoor
worden vanuit het Rijk middelen vrijgemaakt. In de brief worden gemeenten
verzocht om hierover met de GR’en in dialoog te treden.
Het Algemeen Bestuur neemt ook kennis van de wijzigingen van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
De heer Cruijsen deelt mee dat hij met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing
waarschijnlijk niet als wethouder zal terugkeren in het college van West Maas en
Waal en dus ook niet meer als lid van het Algemeen Bestuur van de UBR. De heer
Cruijsen bedankt alle aanwezigen voor de prettige samenwerking.
Op voorstel van de secretaris besluit het Algemeen Bestuur om later dit jaar met de
oud-leden en nieuwe leden van het UBR bestuur een etentje te organiseren.
Op verzoek van de heer Cruijsen wordt dit etentje gehouden bij Brasserie aan tafel
bij Jan in Dreumel.

Ada van Wijk
11 april 2022

