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Nu de WERV-samenwerking een 'tijdje onderweg is', werd steeds duidelijker dat de organisatiestructuur en werkwijze voor verbetering
vatbaar waren. Hoe verdeel je taken en verantwoordelijkheden? Hoe creëer je meer politiek bestuurlijk draagvlak? Hoe staat het
eigenlijk met de politieke legitimatie van de
WERV-samenwerking? Een vraag die veel fracties bezighoudt, maar waarover de echte discussie nog niet is gevoerd. Hoe vergroot je de
betrokkenheid van de gemeenteraden en
raadscommissies? Kortom: hoe moet het
'WERV-web' eruit zien, zodat alle lijntjes (nog)
beter bij elkaar komen en er meer dynamiek is?

Daarover is in de achterliggende periode door
diverse bestuurlijke vertegenwoordigers van
het regionale netwerk nagedacht en gediscussieerd. Deze nieuwsbrief van WERV kunt u
zien als een themanummer over de vernieuwde aanpak, die een impuls moet geven aan de
samenwerking en - zowel intern als extern zal leiden tot betere communicatie en uitwisseling. Daarnaast besteden we onder meer
aandacht aan de economische ontwikkeling
van de WERV-regio in relatie tot het KAN.

Bijzondere bijeenkomst opmaat voor meer interactie

Regionale Structuurvisie nadert eindfase
,,De vuurdoop voor de WERV-samenwerking.'' Zo noemt projectbureaumanager Liesbeth de Jong de Regionale Structuurvisie, waarvoor de raden
van Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal het licht - naar verwachting in februari 2005 - op groen zullen zetten. ,,Dit eerste gezamenlijke
beleidsstuk - concreet resultaat van de samenwerking - is echt een mijlpaal voor het intergemeentelijke netwerk.''
In dit verband wijst zij op een bijeenkomst op
15 september van dit jaar. ,,De Regionale
Structuurvisie is toen uitgebreid aan de orde
geweest tijdens een bijzondere vergadering
van de Intergemeentelijke Raadscommissie.
Deze commissie had alle raadsleden van de
vier gemeenten, die ruimtelijke ordening in
hun portefeuille hebben, uitgenodigd. De
opkomst was geweldig. Maar liefst 39 leden
uit 27 van de 32 fracties, die de vier gemeenten gezamenlijk tellen. Voor mij een teken dat
raadsleden wel degelijk intensief bij WERV
betrokken zijn of willen worden.''

voor menigeen niet duidelijk en daarnaast
vindt men het belangrijk na te denken en te
praten over de vraag hoe je omgaat met de

Lering
Vragen zijn er over het mandaat van de
Intergemeentelijke Raadscommissie. Ook de
politieke legitimatie van de samenwerking is

klankbordfunctie van de raden naar het
bestuurlijk overleg van WERV.
Uit de bijeenkomst is zeker lering te trekken,
vindt Liesbeth de Jong. ,,Deze bijzondere bij-

eenkomst zie ik dan ook als opmaat voor
meer interactie tussen de raadsleden van
de vier gemeenten en tussen raadsleden
en het bestuurlijk overleg van WERV.''
De Regionale Structuurvisie is inmiddels in
de raadscommissies Ruimtelijke Ordening
en (sommige) gemeenteraden besproken.
Er zijn diverse amendementen ingediend.
Het bestuurlijk overleg zal deze bekijken
en verwerken in een advies aan de
gemeenteraden, zodat de structuurvisie
definitief kan worden vastgesteld door de
vier gemeenteraden. Zoals het er nu naar
uitziet zal de definitieve versie in februari
2005 aan de vier gemeenteraden worden
voorgelegd.

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal.

Klankbordgroep houdt eigen functioneren
tegen licht
Tijdens de vergadering van de Intergemeentelijke Raadscommissie op 10 november hebben
de leden van gedachten gewisseld over hun werkwijze en functioneren. Zij deden dit naar aanleiding van een notitie, die is opgesteld door
vice-voorzitter Rob Janmaat in nauw overleg
met voorzitter Koos van Boven en de voorzitter
van het bestuurlijk overleg, Cees Sanders.

Ruim anderhalf jaar geleden is de
Intergemeentelijke Raadscommissie geïnstalleerd. Deze commissie, die zichzelf liever
Klankbordgroep noemt, telt zestien leden.
Uit elke gemeente vier. Zij zitten er niet
namens hun eigen fractie, maar als vertegenwoordiger namens hun gemeenteraad.
Daarbij is het de bedoeling dat zij signalen
uit de eigen gemeente, die het gemeentebelang overstijgen, oppakken en inbrengen
bij het WERV-bestuur. En vice versa: informatie over WERV terugkoppelen naar de
eigen raad. Niet iedereen is even tevreden
met de huidige invulling. Van echte brede

betrokkenheid bij WERV-aangelegenheden
in de vier gemeenteraden is vaak nog geen
sprake.
Inhakend op de bijzondere vergadering met
alle raadsleden Ruimtelijke Ordening van de
vier gemeenten over de Regionale
Structuurvisie op 15 september, stelt
Janmaat dan ook voor om een aantal keren
per jaar rond een inhoudelijk thema te discussiëren met vertegenwoordigers van alle
politieke fracties. Hij is van mening dat de
betrokkenheid van de
raadsfracties bij WERV
hierdoor wordt vergroot.
Ook denkt hij dat projecten grotere kans van slagen hebben als er in een
vroeger stadium met
elkaar over is gesproken.

Gezamenlijke koers
Tijdens de vergadering bleek dat het voorstel nog niet op brede steun kan rekenen. 'Is
vergaderen met pakweg dertig mensen
winst?' 'Politieke discussies horen thuis in de
gemeenteraad.' 'We zitten niet te wachten
op nog een vergaderlaag.' 'Het is de taak
van het bestuurlijk overleg, de wethouders
met WERV in hun portefeuille dus, om te
rapporteren aan de reguliere raadscommissie van hun gemeente; dit is immers in
tegenstelling tot de Intergemeentelijke
Raadscommissie wel een politiek (volks)vertegenwoordigend orgaan.' 'De vertegenwoordigers die nu in de Intergemeentelijke
Raadscommissie zitten, zijn niet thuis in alle
vakgebieden. Rond een belangwekkend
thema voegt een bijeenkomst met raadscommissies mogelijk iets toe.' 'Inhoudelijke
discussies met raadsfracties kunnen leiden
tot een gezamenlijke koers.' Duidelijk is dat
de Intergemeentelijke Raadscommissie nog
zoekt naar een zinvolle invulling van haar
taak. Afgesproken is dat een en ander door
de commissieleden wordt teruggekoppeld
naar de vier gemeenteraden. Uiteindelijk
zijn het ook deze raden die eventuele veranderingen moeten goedkeuren. Voorzitter
Koos van Boven sloot dit onderwerp af met
de woorden: ,,Het moet meer gaan bruisen.
We zullen moeten zoeken naar de juiste
vorm.''

De klankbordgroep in vergadering.

Wageningen centraal tijdens derde WERV-Regiodag

27 april 2005

Na Veenendaal en Rhenen organiseert Wageningen de volgende Regiodag. Voorlopig is hiervoor woensdag 27 april 2005 geprikt. Agenda's
slibben snel vol en daarom is het handig deze dag nu al in uw agenda te noteren. De WERV-Regiodag is met name bedoeld voor raads- en col legeleden.
Aan de formule van de Regiodag wordt niet
gesleuteld. Die heeft bewezen goed te zijn.
De Regiodag is een uitgelezen mogelijkheid
voor colleges en raadsleden om elkaar te
ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Omdat de Regiodag bij toerbeurt wordt
georganiseerd, heeft de ontvangende
gemeente ook de mogelijkheid zich te presenteren. Aan de exacte invulling van de
dag wordt nog gewerkt.
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Bestuurlijk overleg introduceert
portefeuillehouders
Concreet handen en voeten geven aan de
WERV-samenwerking is een kwestie van
lange adem. Omdat WERV zich niet van
vandaag op morgen vertaalt in zichtbaar
afgeronde projecten, is het voor raadsleden
die iets verder van de regelmatige overleg gen afstaan, moeilijk zich erbij betrokken te
voelen. WERV is geen bedreiging voor de
eigen gemeente, maar betekent zowel
regionaal als lokaal toegevoegde waarde.
Op een aantal terreinen ben je samen
namelijk meer dan elk afzonderlijk.
Medio september zijn de voltallige colleges
van de WERV-gemeenten bij elkaar
geweest. Ze hebben zich afgevraagd op
welke manier de communicatie met raadsleden en ambtenarenapparaat en het interne
draagvlak voor WERV kunnen worden vergroot. Er is gezocht naar een slagvaardige,
transparante structuur.

Nieuwe bestuurlijke structuur
De benaming 'Bestuurlijk Coördinatie
Platform (BCP)' maakt plaats voor bestuurlijk
overleg (BO). Aanvankelijk bestond het BO
uit de wethouders Ruimtelijke Ordening van
de vier gemeenten. Medio september hebben de WERV-colleges besloten het bestuur
uit te breiden met een vijfde bestuurslid en
elk bestuurslid een eigen aandachtsgebied
(portefeuille) te geven, waardoor alle disciplines zijn afgedekt. Vanaf nu is elk BO-lid voor
zijn discipline voorzitter van het portefeuillehouderoverleg in WERV-verband. Daarnaast
zijn zij binnen hun eigen college houder van de
portefeuille 'WERV' en coördineren de WERVzaken. Bovendien is besloten de frequentie van
de BO-ontmoetingen op te voeren. Er wordt
nu maandelijks vergaderd. Ook hebben de colleges afgesproken minimaal twee keer per jaar
bijeen te komen. Daarmee geven zij het signaal
af dat zij collegebreed de schouders eronder
willen zetten. De eerstvolgende bijeenkomst is
15 maart 2005.

Het bestuurlijk overleg wordt gevormd door:
Cees Sanders,

portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en tevens voorzitter

Rik Eweg,

portefeuillehouder Economische Zaken

Peter van 't Hoog,

portefeuillehouder Verkeer en Vervoer

Dick Prosman,

portefeuillehouder Volkshuisvesting

Marius Guichelaar,

portefeuillehouder Sociale Zaken, Onderwijs, Welzijn en Cultuur

Organogram WERV

Nieuwe Veenendaalse
burgemeester over WERV:

'De kost gaat
voor de baat uit'
Tijdens zijn installatiespeech op 15 septem ber voor de gemeenteraad van Veenendaal
sprak de nieuwe Veenendaalse burgemeester mr. T. Elzenga klare taal over het WERVsamenwerkingsverband. Uit ervaring weet
hij dat samenwerking loont.
Volgens hem zou
het Westland, waar
hij burgemeester
was van Naaldwijk,
niet zo sterk zijn
geworden als de
gemeenten binnen
het
stadsgewest
Haaglanden niet
veel energie hadden
gestoken in samenwerking.
Ties Elzenga

“Vanuit mijn Westlandse ervaring weet ik,
hoe hechter gemeentelijke samenwerking
wordt vormgegeven, des te eerder Rijks- en
provinciale overheden geneigd zijn deze te
benoemen in hun beleidsprogramma's.”
Nota Ruimte
In dat verband wijst Elzenga op de Nota
Ruimte en het door Economische Zaken uitgebrachte rapport 'Pieken in de Delta', waarin WERV in relatie tot het KAN en ook het
Food Valley-concept wordt genoemd.
Verder zei de nieuwe burgemeester nog dat
samenwerken bestuurlijke inzet en enthousiasme vraagt, waarbij steeds geldt dat de
kost voor de baat uitgaat. “En dat alles
loont.”
Elzenga is van mening dat Veenendaal de
geboden kansen en mogelijkheden binnen
WERV optimaal moet benutten. Inmiddels is
de Veenendaalse wethouder Cees Sanders
voorzitter van het bestuurlijk overleg.

Rijk kiest voor regio's met economisch perspectief
Het WERV-samenwerkingsverband is ook in
Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Een
tweetal recent verschenen nota's wijst hierop. In de nota Ruimte staat het economisch
perspectief voorop. In de betreffende nota
wordt WERV in relatie tot het Knooppunt
Arnhem-Nijmegen (KAN) genoemd als een
regio met economische potentie, die extra
aandacht verdient. De nota 'Pieken in de
Delta' van Economische Zaken vermeldt
WERV eveneens en de in WERV gelegen
bedrijventerreinen Ede-Veenendaal (ISEV)
staan genoemd in de lijst van top-50 locaties.
Rik Eweg, lid van het bestuurlijk overleg met
economische zaken in zijn portefeuille, is blij
met deze ontwikkeling. Hij ziet hierin voor
WERV een kans om zich nog nadrukkelijker

Overzicht van economische kerngebieden
(uit Nota Ruimte, zie ook: www2.vrom.nl)

te profileren. “De provincie Gelderland heeft
inmiddels het voortouw genomen om gezamenlijke initiatieven van WERV en KAN van
de grond te krijgen. Het gaat daarbij om het
inbrengen van projecten, die kunnen rekenen op overheidssteun.'' Belangrijk in dit
verband is op te merken dat er absoluut
geen sprake is van samensmelting tussen
WERV en KAN. “Wij behouden onze autonomie”, verzekert Eweg.
Workshops
“Binnenkort worden er workshops georganiseerd. Ook de provincie Utrecht neemt
hieraan deel. In de workshops willen we
inventariseren welke kansen er liggen en
hoe we die gezamenlijk kunnen oppakken.''
Eweg is ervan overtuigd dat de WERV-regio
direct zal profiteren van het ingezette overheidsbeleid. “Nu de overheid ontwikkelingen in onze regio steunt en wil stimuleren,
zul je bijvoorbeeld gemakkelijker op medewerking kunnen rekenen om infrastructurele knelpunten op te lossen.” In dat verband
noemt hij de ontsluiting in zuidelijke richting. “Belangrijk voor de hele WERV, maar
natuurlijk in het bijzonder voor Rhenen en
Veenendaal. Deze laatste gemeente, als
belangrijk werk- en koopcentrum, zal baat
hebben bij een sterk verbeterde ontsluiting.” Ook noemt hij uitbreiding van de
breedband glasvezelverbinding. “Zo'n voorziening weegt zwaar bij het aantrekken van
grote bedrijven en betekent toegevoegde
waarde. Ik denk dat er enorme kansen liggen en het is nu zaak om in goed overleg
met alle partijen er invulling aan te geven.
Een uitdagende opdracht'', vindt Eweg.

Digitaal in plaats van papier
Tijdens de vergadering van de Intergemeentelijke Raadscommissie
is besloten voortaan alle verslagen en notities van de commissie
in digitale vorm te versturen. Wel ontvangen de vier gemeentehuizen enkele geprinte exemplaren, die door raadsleden op het
gemeentehuis kunnen worden ingezien. Men hoopt hiermee de
berg papier te verkleinen.

Het Projectbureau
WERV
Het projectbureau is het ambtelijk coördinatiepunt van WERV en is gevestigd in het
gemeentehuis in Rhenen.
Nieuwe Veenendaalseweg 75
Postbus 201, 3910 AE Rhenen
Telefoon: (0317) 68 17 98 of 68 17 97
Fax: (0317) 61 70 64
E-mail: werv@rhenen.nl
Projectbureaumanager Liesbeth de Jong en
administratief medewerkster Ingrid
Wennink zijn dagelijks bereikbaar (bij voorkeur 's ochtends bellen)
Meer informatie
WERV is geen interne aangelegenheid, maar
een zaak van de vier participerende
gemeenten. Er wordt nadrukkelijk contact
en samenwerking gezocht met andere
samenwerkingsverbanden en organisaties in
de regio. Wilt u actief meedenken en meepraten of informatie over bepaalde projecten, neem dan contact op met de ambtelijk
coördinator WERV van uw gemeente.
Gemeente Wageningen
Wilma Pol
(0317)
Gemeente Ede
Hennie Heesmans (0318)
Gemeente Rhenen
Karsten Riemens (0317)
Gemeente Veenendaal
Hans Snijder
(0318)
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