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samenwerken
SAMENWERKEN IN FRUITDELTA RIVIERENLAND
FRUITDELTA RIVIERENLAND

REGIO RIVIERENLAND

In de naam FruitDelta Rivierenland staat Fruit in brede zin

Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van FruitDelta

voor tuinbouw, agri logistiek en toerisme. Delta staat voor

Rivierenland en is het samenwerkingsverband van de acht

het unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die de

gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel,

regio biedt. Rivierenland is de geografische aanduiding van

West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Samen wer-

de karakteristieke regio midden in Nederland; met bloeien-

ken de gemeenten aan succesvolle realisatie van de regionale

de tuinbedrijven, een uniek rivierenlandschap en een rijke

ambities en opgaven. Dit doen zij op basis van het regionaal

cultuurhistorie. Rivierenland bestaat uit de streken Betuwe,

ambitiedocument (2016-2020). De uitvoeringsorganisatie Regio

Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.

Rivierenland ondersteunt de gemeenten bij de samenwerking.
Daarnaast faciliteert de organisatie de gemeenten - op maat -

SAMEN WERKEN AAN DE ONTWIKKELING VAN

in de uitvoering van gemeentelijke taken.

RIVIERENLAND
FruitDelta Rivierenland is de naam van de samenwerking tussen

BESTUUR EN ORGANISATIE

overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemen-

Regio Rivierenland heeft een algemeen bestuur (AB) dat bestaat

de inwoners (5 O’s). Samen zetten wij ons in om het potentieel in

uit negen burgemeesters en wethouders van de deelnemende

onze regio aan te spreken en verder te ontwikkelen en verster-

gemeenten en wordt ondersteund door een secretaris. Het AB

ken. FruitDelta Rivierenland richt zich op de drie economische

kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (DB), dat uit drie leden

Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie &

bestaat en eveneens wordt ondersteund door de secretaris.

Toerisme. Met de drie speerpunten willen we onze kwaliteiten
beter benutten, ons sociaal economische profiel verbeteren, ons
woon- en leefklimaat versterken, initiatieven vanuit de samenleving faciliteren en inspelen op ontwikkelingen. Als middel om
de regionale ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen.

Contractgestuurde Dienstverlening

ALGEMEEN BESTUUR
Hans Beenakker, voorzitter
Servaas Stoop, vice voorzitter
Carla Kreuk-Wildeman, lid algemeen bestuur
Jan de Boer, portefeuille recreatie en toerisme
Gerdo van Grootheest, bestuurlijke trekker lobby & branding
Henny van Kooten, portefeuille economie & logistiek
Jan Kottelenberg, portefeuille agribusiness
Kees Zondag, portefeuille dienstverlening en bedrijfsvoering
Vincent van Neerbos, portefeuille contractgestuurde dienstverlening
Huug Derksen, secretaris

DAGELIJKS BESTUUR
Hans Beenakker, voorzitter
Kees Zondag
Servaas Stoop
Huug Derksen, secretaris
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voorwoord

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING IN FRUITDELTA RIVIERENLAND
Met dit jaarmagazine kijken we samen met u terug op 2019. Dat doen we vanuit een jaar waarin de
wereld om ons heen ingrijpend is veranderd. Door de coronacrisis leven we momenteel in een
roerige tijd, die gevolgen heeft voor iedereen. Zowel persoonlijk als economisch. Ook in onze FruitDelta zijn de gevolgen merkbaar. Meer dan ooit komt het nu op samenwerken en verbinden aan.
Gelukkig wordt er in deze regio al jarenlang intensief met elkaar samengewerkt. En sinds 2016
doen we dat onder de noemer FruitDelta Rivierenland.
Samen met ondernemers, onderwijs, onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners werken
de acht gemeenten samen om de kansrijke ruimte in Rivierenland slim en duurzaam te benutten.
Dit doen we vanuit de ambitie het economisch, sociaal en ecologisch kapitaal in onze regio verder
te versterken. In 2016 hebben daartoe een regionaal ambitiedocument vastgesteld. Inmiddels
kijken we terug op bijna vier jaar realisatie van het ambitiedocument. In dit magazine leest u hoe
we daar in de afgelopen jaren, met specifieke aandacht voor 2019, aan hebben gewerkt.
In de samenwerking - tussen overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek, organisaties en
ondernemende inwoners - hebben we een aantal belangrijke resultaten geboekt. Zo stimuleren
we innovatief ondernemen in de regio met ons Regionaal Investeringsfonds, geven we gezamenlijk
uitvoering aan het Uitvoeringsplan Mobiliteit met het Mobiliteitsfonds. En werken we meer en meer
samen met andere regio’s én met de provincie Gelderland als partner in het realiseren van de
doelstellingen van Gelderland. Het meest recente voorbeeld van succesvol samenwerken is het
binnenhalen van een Regio Deal voor FruitDelta Rivierenland. Met deze extra impuls
kunnen we verder aan de slag met de vraagstukken die er voor ons als regio én voor
heel Nederland toe doen. Inmiddels zijn we ook gestart met het proces op weg naar
een nieuw regionaal economisch ambitiedocument.
Ik hoop u binnenkort, in goede gezondheid, te mogen begroeten in
onze mooie FruitDelta.

Hans Beenakker

VOORZITTER FRUITDELTA RIVIERENLAND & REGIO RIVIERENLAND
VOORZITTER ECONOMIC BOARD FRUITDELTA RIVIERENLAND
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terugblik
TERUGBLIK OP 2019

DE DIRECTIE VAN REGIO
RIVIERENLAND

Het jaar 2019 is een bijzonder jaar geweest met mooie resultaten. Dit hebben we gedaan
met een organisatie die vanuit samenwerking, regie en expertise samen aan de gemeentelijke beleidsdoelen heeft gewerkt. We hebben gewerkt aan realisatie van doelen vanuit
het ambitiedocument en met de gemeenten afgestemde projecten. Een aantal van deze
onderwerpen laten we hieronder de revue passeren.
Het Regionaal Investeringsfonds heeft ook in 2019 veel aanvragen opgeleverd. We zien dat de
doelstelling tot het ondersteunen van innovatie vooral in haalbaarheidsstudies wordt gerealiseerd.
Deze krijgen daarna in een aantal gevallen weer een vervolg in uitvoeringsprojecten en dat is een
vruchtbaar resultaat. De toegekende initiatieven versterken de economische speerpunten in onze
regio. Mooi om te zien is dat het merendeel van deze toegekende initiatieven een cross over is en
bijdraagt aan de combinatie van speerpunten. Het fonds is op verschillende manieren aanjager
voor vernieuwing. Diverse initiatiefnemers dienden meerdere projecten in en kregen deze gehonoreerd. Ook doorontwikkeling van projecten wordt mogelijk met het fonds.
Het Mobiliteitsfonds heeft op meerdere fronten zijn doelstellingen bereikt. Een mooi voorbeeld

HUUG DERKSEN,

is toewijzing van het Rijk van 600.000 euro voor maatregelen die op korte termijn bijdragen aan

secretaris-directeur

minder ongevallen en een betere doorstroming op het traject A15 Deil-Ochten. Hiervan betaalt het
Rijk 300.000, provincie Gelderland 200.000 en Regio Rivierenland uit het Mobiliteitsfonds 100.000
euro. De maatregelen kunnen in de loop van 2020 worden gerealiseerd.
In 2019 hebben de gemeenten samen met provincie en regionale partijen hard gewerkt aan de
totstandkoming van een regionaal energiebod aan het Rijk. Raadsleden zijn tijdens meerdere
bijeenkomsten meegenomen in dit traject.
Het leerlingenvervoer voor de gemeente Tiel als pilot heeft geleid tot verdere uitvoering voor vier
nieuwe gemeenten. In 2020 brengen ook de gemeenten Buren, Culemborg, Neder- Betuwe en
West Betuwe hun leerlingenvervoer bij Versis onder.
Een huzarenstuk was het opstellen van de Regio Deal in de derde tranche. De samenwerking met
de provincie Gelderland was voortreffelijk te noemen. Door deze Regio Deal zijn onze verbindingen
met provincie en Rijk structureel versterkt en heeft het lobby en branding traject een boost gekregen. Om met de woorden van een Tweede Kamerlid te spreken: “Een half jaar geleden kende ik
Fruitdelta Rivierenland nog niet.”

JANNEKE HAKKERT,
manager contractgestuurde

Tot slot is de verhuizing van ons regiokantoor een belangrijk wapenfeit geweest. We zijn nu

dienstverlening

gevestigd in een fijn kantoor dat is uitgegroeid tot een mooie netwerkomgeving.
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Uitvoering STERKE ECONOMISCHE SPEERPUNTEN
regionaal
ambitiedocument
2016-2020

Het begon allemaal met het opstellen van een regionaal economisch ambitiedocument in
2016 en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het doel was destijds meer focus aan te
brengen in het regionale beleid om resultaten te bereiken voor duurzame werkgelegenheid, vestigingsklimaat en een prettige woon- en leefomgeving. We zijn alweer bijna vier
jaar onderweg met acht opgaven om aan de ambities per speerpunt te werken.

Ons ambitiedocument en uitvoeringsprogramma zijn nauw verbonden met het Regionaal
Investeringsfonds (RIF), het instrument dat de drie speerpunten ontwikkelt en versterkt.

Wij moeten én willen daartoe samenwerken met ondernemers, onderwijs, onderzoek en
ondernemende inwoners. Als de 5 O’s staan we ijzersterk! We werken daarbij nauw samen
met onze verbonden partijen: Greenport Gelderland, RBT Rivierenland, Logistieke Hotspot
Rivierenland en RW- POA Rivierenland.

ONZE AMBITIES PER SPEERPUNT
• Economie & Logistiek: Wij komen in de top-3 van logistieke hotspots van Nederland
• Agribusiness: Wij worden nóg meer toonaangevend in Europa
• Recreatie & Toerisme: Wij behalen een jaarlijkse omzetstijging van 5 procent

BIJNA ALLE PROJECTEN IN HET UITVOERINGSPROGRAMMA 2016-2020 ZIJN UITGEVOERD
Nagenoeg alle projecten in het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd. Voor drie projecten bleek
onvoldoende draagvlak bij gemeenten of ondernemers. Daartegenover staat een vruchtbaar
lobbytraject voor het binnenhalen van de Regio Deal bij het Rijk voor een brede welvaart; een
spin-off van de opgave Innovatie en duurzaamheid en Arbeidsmarkt.
STIMULERENDE ROL IN ECONOMISCH ECOSYSTEEM
De gemeenten en Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland namen een stimulerende en faciliterende rol in bij de projecten. Door de samenwerking met partners op te zoeken waren er ook
in 2019 resultaten te boeken. Zo is de Ruimtelijke Strategische Visie definitief vastgesteld en is
het Regionaal Programma Bedrijventerreinen ontwikkeld.
RIF ALS INNOVATIE VERSNELLER EN FINANCIËLE
MULTIPLIER
Zowel het ambitiedocument en uitvoeringsprogram-

UITVOERINGSPROGRAMMA

ma zijn nauw verbonden met het instrument Regionaal Investeringsfonds.
Voor alle drie geldt dat we in een triple helix samenwerking met de O’s de uitvoering ter hand nemen.
Tegenover de RIF investering staat een project-

RIF

investering die gemiddeld 4,4 zo hoog is. Het leidt
tot versnelling van innovatie in de regio.

DIT DOEN WE IN 2020
• Cijfermatige analyse van FruitDelta Rivierenland
• Evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2016-2020
• Besluitvorming economisch regionaal ambitiedocument 2020-2024
• Opstellen van een Strategische FruitDelta Agenda met de 5 O’s.
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TRIPLE
HELIX

agribusiness
WE WORDEN NÓG MEER TOONAANGEVEND IN EUROPA
SPEERPUNT

“Het toekomstbestendig maken van de aribusiness
en invulling geven aan het begrip licence to produce
heeft onze focus in 2020. Daartoe zoekt de sector de
vraag in de markt op met producten die op maatschappelijke waardering en daarmee ook op grotere
afzet kunnen rekenen.

”

Jan Kottelenberg, Speerpuntvoorzitter Agribusiness

SAMENWERKING IS RANDVOORWAARDE
Deze ambitie kan alleen vormgegeven worden door een hechte samenwerking tussen
gemeenten, provincie, organisaties als Greenport Gelderland en de pacten hierin. De
regio kent internationaal georiënteerde familiebedrijven, getuige hun aanwezigheid
tijdens de FruitLogistica beurs in Berlijn.
Gedeputeerde Christianne van der Wal
bezocht op woensdag 22 januari 2020 de

Tree Centre Opheusden (TCO), samenwerkingsverband in de laanboomsector: “Mede

regio, in het kader van een nadere kennis-

dankzij een bijdrage vanuit de provincie, kunnen wij het Laanboomhuis realiseren in

making met FruitDelta Rivierenland en het

2020. Hierdoor ontstaat er een locatie voor samenkomst en ontvangst van bezoekers,

speerpunt Agribusiness in het bijzonder.

nationaal en internationaal. De realisatie is een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen sector, regio en provincie met toegevoegde economische waarde voor de regio.”

DIT DOEN WE IN 2020
• In contact blijven met de pacten van

BELANG VAN DE RUIMTELIJKE STRATEGISCHE VISIE (RSV)
De RSV biedt een goed ruimtelijk kader voor verdere ontwikkeling van de tuinbouw-

Greenport Gelderland en samen

sector, zodat deze sector aan zijn toekomstbestendigheid kan werken. Ruimtelijke

optrekken naar Provincie en andere

inpassing van teelt ondersteunende voorzieningen blijft echter een aandachtspunt.

partners in het werken aan een
toekomstbestendige agribusiness
• Samen anticiperen op ontwikkelingen

ONDERZOEK STATE OF THE ART VERBREDE LANDBOUW AFGEROND
Wageningen University & Research heeft een nulmeting uitgevoerd (2019) om meer

in de omgeving (kansen dan wel

zicht te krijgen op de verbredingsactiviteiten (zorg, boerderijverkoop etc.) binnen de

bedreigingen als de coronacrisis)

regio. Het blijkt dat 3,6 procent van de omzet geleverd wordt door verbrede landbouw.

• Afstemmen van ambities in agribusiness op aanpalende trajecten als
Regio Deal en regionaal economisch
ambitiedocument 2021- 2024.
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economie&logistiek
SPEERPUNT

WE KOMEN IN DE TOP 3 VAN LOGISTIEKE HOTSPOTS
VAN NEDERLAND
In deze top 3 komen, dat is een stevige ambitie. We hebben echter al drie achtereenvolgende jaren de top 5 weten te behalen! Deze positie hebben we te danken aan onze
innovatieve fruit- en logistieke bedrijven en aan de inzet van bestuurlijke en strategische
partners in de logistieke sector. De logistieke - of daaraan nauwe verwante - sector zorgt
voor ongeveer 25 procent van alle banen in FruitDeltaRivierenland. Door onze centrale
ligging zijn we een strategisch zeer aantrekkelijke logistieke regio. Tegelijkertijd neemt de
concurrentie van andere hotspots in Nederland stevig toe. We staren ons echter niet blind
op rankings, maar werken aan een goed en toekomstbestendig regionaal logistiek
ecosysteem om tot de top van Nederland te (blijven) behoren.
LOGISTIEK KENT GEEN
LOGISTICS VALLEY RIVIERENLAND (LV-R)

GRENZEN

Onze regionale uitvoeringsorganisatie Stichting Logistics Valley Rivierenland (LV-R) maakt deel uit

Logistics Valley is het bestuur-

van de bovenregionale samenwerking en levert projecten op voor het programma Logistics Valley.

lijk gremium voor de gebieds-

In dit programma werkt LV-R samen met de hotspots Nijmegen en Liemers-Achterhoek. LV-R is in

opgave De Gelderse Corridor

2019 ontstaan uit een fusie van de LHR (Logistieke Hotspot Rivierenland) en Platform Transport &

van Provincie Gelderland.

Logistiek Rivierenland. Alleen door samenwerking is het mogelijk regionaal een logistiekvriendelijk

Het gezamenlijke doel van

klimaat te creëren, met een gelijk speelveld voor alle betrokkenen. De ondernemersgedreven

deze bovenregionale samen-

initiatieven die voortkomen uit LV-R leveren een belangrijke bijdrage aan de ambities van ons

werking is alle ‘corridor-regio’s’

speerpunt Economie en Logistiek. De bekendste regionale projecten van de LV-R zijn de jaarlijkse

van Gelderland de vruchten te

open Dag en de Logistieke Campus in Tiel. Met het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) faciliteert

laten plukken van de gunstige

LV-R locatiezoekende bedrijven voor een optimaal vestigingsklimaat. Daarnaast organiseert het

geografische positie en

LV-R logistieke cafés op de campus, om ontmoeting en samenwerking te faciliteren.

infrastructuur.
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“Met voor de derde keer op rij een top 5 notering in de
Logistieke Hotspot laten we zien dat onze regio
definitief een vaste waarde is in de top van logistieke
hotspots in Nederland. Daar mogen we trots op zijn en
dat ook uitdragen. In deze profilering zal ook de
samenwerking van Logistics Valley Rivierenland een
belangrijke rol in spelen

”

Henny van Kooten, speerpuntvoorzitter Economie & Logistiek

Het bestuur van LV-R: Henny van Kooten (speerpuntvoorzitter
Economie & Logistiek), voorzitter Frans van Rijn (chief global supply
chain officer at Hitachi Vantara), secretaris Marian Alberts (directeur
ROC Rivor), Jan Kees van der Wal (Flora Nova), Elfriede Boer (directeur
Werkzaak Rivierenland). Jan van Helten (eigenaar Van Helten
transport, TLN-bestuurslid regio Oost) ontbreekt op de foto.

DIT DOEN WE IN 2020
• We stimuleren ondernemers om te participeren in ondernemersgedreven projecten van de
LV-R op de logistieke campus
• Regionale partners organiseren opnieuw een dag van de logistiek, op 29 oktober 2020 in
Culemborg
• We stimuleren projecten in slimmere en schonere (agro) logistiek, via het RIF en Logistics Valley
• We zetten een logistieke makelaar in om spitsmijdingen op de A2 te realiseren, als onderdeel
van de MIRT A2
• We werken samen aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in de regio
• We bieden onze nieuwe samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen (met behulp van
een Regionaal Programma Werklocaties Afsprakenkader en Regionaal Acquisitie Punt) ter
besluitvorming aan.
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recreatie&toerisme
SPEERPUNT

“Van samenwerking moet de
bezoeker en de ondernemer
uiteindelijk profiteren!

”

Jan de Boer,
Speerpuntvoorzitter Recreatie & Toerisme

WE BEHALEN EEN JAARLIJKSE OMZETSTIJGING VAN 5%
Rivierenland is door haar veelzijdige gebied en centrale ligging een zeer aantrekkelijke
toeristisch-recreatieve bestemming. De Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas
en Waal kenmerken zich door een sterke uitstraling met unieke elementen als fruittuinen,
rivieren en hun oevers, dijken, bijzondere binnensteden en cultureel erfgoed.
SAMENWERKING BLIJFT AANDACHT VRAGEN
Recreatie en toerisme is per definitie een gemeente-overschrijdende gebeurtenis, want toeristen
en recreanten houden zich niet aan grenzen. Om de mogelijkheden voldoende te benutten, is
samenwerking tussen overheden, organisaties en ondernemers essentieel. Om die reden is
onderzoek gedaan naar de manier waarop de samenwerking binnen de toeristisch recreatieve
sector kan worden verstevigd. Ook bezocht gedeputeerde Peter van ‘t Hoog onze regio in het
kader van een betere samenwerking met de provincie.
AAN DE SLAG MET EEN UITVOERINGSAGENDA
De gemeenten startte samen met RBT Rivierenland en Uiterwaarden BV (Uit®waarde ) met het
ontwikkelen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda, mede bedoeld als input voor de periode
2021-2024. Om de sector te versterken en de gewenste ambitie te bereiken, is een kwaliteitsslag
in het aanbod, gericht op de gewenste doelgroep, en uitbreiding van dag attracties en verblijfsrecreatie nodig.

DIT DOEN WE IN 2020
• Vrijetijdsmonitor cijfers 2018
• Evaluatie prestatieafspraken met Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland
• Opzetten Regionaal Acquisitiepunt om investeerders naar Rivierenland te trekken.
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WETHOUDERS RECREATIE EN TOERISME
OVER DE KRACHT VAN SAMENWERKEN IN DE REGIO:

Wethouder Herma van Dijkhuizen (Gemeente Neder-Betuwe)

“Onze uitdaging ligt in het ‘met elkaar verbinden’ van veel mooie recreatie
& toerisme activiteiten die er in onze regio zijn. Het Speerpuntberaad en
uitvoeringsorganisatie RBT Rivierenland spelen een belangrijke rol in het
tot stand brengen en stimuleren van contacten tussen belanghebbende
ondernemers.”

Wethouder Monica Wichgers (Gemeente Culemborg)

“Kennis is macht maar samenwerking is kracht, want niemand is zo slim als
wij met elkaar samen.”

Wethouder Jan-Hein de Vreede (Gemeente Maasdriel)

“In 2020 meer focus leggen in het speerpunt Recreatie & Toerisme met een
gedragen uitvoeringsplan, waarbij streekgerichte inzet een belangrijke rol
speelt.”

Wethouder Carla Kreuk (Gemeente Tiel)

“Kruisbestuiving geeft vaak meer en beter fruit dan zelfbestuiving alleen.
Samen kunnen we de aantrekkingskracht en de groeikracht van onze regio
nog verder vergroten.”

Wethouder Willem Posthouwer (Gemeente Zaltbommel)

“Een mooie, concrete bestemming maakt de reis prettiger.”

Wethouder Karl Maier (Gemeente Buren)

“Rivierenland = de Bommelerwaard, het Land van Maas en Waal en de Betuwe!”

Wethouder Rutger van Stappershoef (Gemeente West-Betuwe)

“Recreanten en toeristen bewegen zich over gemeentegrenzen heen, samenwerking
doet Rivierenland ontdekken!”

Wethouder Sander Bos (Gemeente West Maas en Waal)

“Er zit genoeg energie in Rivierenland om samenwerking om te zetten van papier
naar project!”

Directeur samenwerkingspartner Uit®waarde Alex Kwakernaak:

“In 2019 zijn de toeristisch recreatieve routes door Uit®waarde weer doorontwikkeld. Deze routes zijn bijzonder in haar beleving én de fysieke verbindende
schakel tussen het diverse toeristische aanbod in de regio.”
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regionaal
investeringsfonds
INNOVATIEVERSNELLER VOOR DE
DRIE ECONOMISCHE SPEERPUNTEN
In 2017 ging Rivierenland als tweede regio van Nederland

SAMENSTELLING ECONOMIC BOARD

van start met een eigen Regionaal Investeringsfonds,

De tien onafhankelijke leden vertegenwoordigen de 5 O’s en de

afgekort RIF. De oprichting van het RIF maakt onderdeel uit

drie speerpunten. Zij zijn benaderd in overleg met de

van het regionaal ambitiedocument 2016-2020. Gemeenten

uitvoeringsorganisaties RBT Rivierenland, Logistieke Hotspot

maken het fonds namelijk mogelijk met 3 euro voor elk van

Rivierenland, Greenport Gelderland en de drie speerpunt-

haar inwoners, als onderdeel van de regionale samen-

voorzitters. De EB is verantwoordelijk voor het opstellen van het

werking. Het fonds is specifiek bedoeld om innovatie en

advies aan het Algemeen Bestuur. Voorzitter van de EB is Hans

cross-overs op onze drie economische speerpunten te

Beenakker, ook voorzitter van Regio Rivierenland. De voorzitter

stimuleren en daarmee een wezenlijk onderdeel van het

stemt niet mee bij de totstandkoming van het advies.

samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland.
Om als regio te groeien en te bloeien, zijn nieuwe ontwikkelingen

DIT DOEN WE IN 2020

nodig en die kosten geld. Met een eigen RIF - een gezamenlijk

• Eén indienronde, van 13 maart tot 1 oktober 2020

instrument - kunnen wij als overheid projecten van de andere

• Netwerkontwikkeling, door het organiseren van een drietal

O›s stimuleren. Zo wordt de lokale innovatiekracht van de regio

netwerkbijeenkomsten voor de initiatiefnemers van

zo goed mogelijk benut. Door er samen de schouders onder te

gehonoreerde projecten

zetten, komen goede ideeën écht van de grond.

• De gemeenteraden betrekken bij de RIF-projecten
• Een evaluatie voor de gemeenteraden; het is aan de

WAT BIEDT HET REGIONAAL INVESTERINGSFONDS EN AAN

raden om te verkennen hoe we verder gaan met het RIF.

WIE?
Het RIF is er speciaal voor ondernemers en ondernemende
inwoners. Het is dé steun in de rug voor iedereen met een goed

CIJFERS 2019 + 2017 T/M 2019

plan. Twee maal per jaar is het RIF-loket geopend en kunnen
ondernemers en ondernemende inwoners hun aanvragen
indienen. Dat doen zij via de website van FruitDelta Rivierenland.

2017

2018

2019

TOTAAL

Het RIF-loket is steeds zes weken open voor het indienen van

Aanvragen

49

56

53

158

aanvragen en start bij bestaande terugkerende grotere

Gehonoreerd

31

35

21

87

Haalbaarheidsstudie

20

16

12

48

Uitvoeringsproject

11

19

9

39

Speerpunt Agri

2

3

4

9

Speerpunt E&L

1

2

3

6

Speerpunt R&T

6

11

4

21

Cross over

22

19

10

51

evenementen. Een onafhankelijke Economic Board beoordeelt
de aanvragen. Wie aan de voor-waarden voldoet, kan uitzien
naar geld, kennis, netwerkkracht en praktische hulp. Initiatieven
die bijdragen aan minimaal één van onze speerpunten komen in
aanmerking voor steun vanuit het RIF. Dit heeft namelijk de
grootste impact en past bij de structuur van ons gebied.
ECONOMIC BOARD BEOORDEELT
De Economic Board (EB) brengt met zijn mix van uiteenlopende
expertises elke ronde een advies uit aan het bestuur van Regio
Rivierenland over de ingediende projecten. Op basis hiervan
wordt vervolgens een keuze gemaakt voor haalbaarheidsstudies
en uitvoeringsprojecten die een bijdrage uit het RIF ontvangen.
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Totale multiplier

4.4

Regionaal In

n
vesteringsfo

ds
#TROTS #DURF #INNOVATIE
Op uiteenlopende manieren is ook in 2019 publiciteit gegeven aan de mogelijkheden die het Regionaal Investeringsfonds biedt aan ondernemers en ondernemende inwoners
van Rivierenland met een innnovatief plan. Hiervoor maken
we gebruik van een campagnebeeld dat in verschillende
media kan worden ingezet: in persberichten, nieuwsberichten, advertenties en in social media (campagnes).

EEN GREEP UIT GEHONOREERDE INITIATIEVEN IN 2019
Projecten die bijdragen aan het speerpunt Agribusiness:

Projecten die bijdragen aan het speerpunt Economie en Logistiek:

Onbemand elektrisch schoffelen: Een proef met een elektrisch

Hub Rivierenland: verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs:

aangedreven schoffel, om te bepalen of dit kostentechnisch

Hub Culemborg helpt regionale bedrijven om tijdig leerlingen en

haalbaar is en onderzoeken hoe groot het accupakket moet zijn

studenten in de regio te laten ervaren wat de bedrijven en sector

om de gehele wijngaard te schoffelen.

doen. Dit biedt bedrijven en sectoren de mogelijkheid om toekomstig talent te ontdekken, aan zich te binden en te helpen bij

Cooperatieve bottellijn: Samen met het Betuws Wijndomein,

hun ontwikkeling.

WerkZaak Rivierenland, Rabobank West Betuwe en engineering
expert M. Heilen wil de Cooperatieve Betuwse FruitMotor onder-

Opschalen slimme mobiliteit: de doorontwikkeling van een

zoeken of het haalbaar is om een bottellijn als coöperatieve pro-

RIF uitvoeringsproject uit 2017 dat met succes een zonnepark

ductiefaciliteit in de Betuwe op te zetten en te exploiteren. Het

met slim laadplein en elektrische auto’s heeft ontwikkeld in

idee is dat deze bottellijn, in coöperatief eigendom, ook door

Culemborg. De doorontwikkeling richt zich onder meer op het

andere wijn-, cider-, sap-producenten gebruikt kan worden voor

starten van nieuwe projecten in de regio en verbreden naar

het afvullen van hun product.

nieuwe doelgroepen zoals bedrijven, gemeenten en instellingen.
Match voor morgen, Leven Lang leren: voor een betere match

Projecten die bijdragen aan het speerpunt Recreatie en Toerisme:

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: Doel van dit project
is het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op

Ontwikkeling Munnikenland: Haalbaarheidsstudie met het

de arbeidsmarkt en loopbaanontwikkeling van mbo-opgeleiden.

doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden, beperkingen, risico’s

Het gaat hier om een programma en platform, gericht op

en kansen voor gebiedsontwikkelíng van het natuurgebied

loopbaan- en talentontwikkeling van (jong)werkenden.

Munnikenland, inclusief Slot Loevestein. Doel is het realiseren
van verbinding met andere natuur/historische parels als
rijksmonument de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de NL Delta.
De Betuwse Belevenis: Haalbaarheidsstudie naar
mogelijkheden voor realisatie van een park- en dagattractie met
actieve beleving van de Betuwse historie, ambachten, cultuur en
natuur.
Struingids regio Rivierenland: Uitgave van een papieren

Op maandagavond 20 mei vond een regionale raadsbijeenkomst

streekgids over Rivierenland met als doel bewoners en

plaats. Tientallen raadsleden kwamen naar het gemeentehuis van

bezoekers te enthousiasmeren over de regio, ondernemers

gemeente West Maas en Waal in Beneden-Leeuwen. Op de agenda

te verbinden en meer bekendheid te genereren.

stonden het voorgenomen vervolg op het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en de tussentijdse evaluatie van het Regionaal
Investeringsfonds.

Bekijk hier het online magazine >
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lobby&branding
FRUITDELTA RIVIERENLAND,
RUIMTE VOOR DE TOEKOMST
AAN DE SLAG VOLGENS EEN UITGEKIENDE STRATEGIE
De opgave lobby en branding is een onderdeel van het regionale ambitiedocument 20162020 met de focus op drie economische speerpunten (in 2015 vastgesteld door de gemeenteraden). Om de ambities uit het regionaal ambitiedocument waar te kunnen maken, is
gewerkt volgens een sterke lobby- en branding strategie die in 2018 werd aangenomen door
het Algemeen Bestuur. Wij maken onze regio zichtbaar onder het merk FruitDelta Rivierenland en treden op als krachtige partij naar de provincie en daarbuiten. Daartoe zetten
we een combinatie in van communicatie, evenementen en inhoudelijke lobby.
LOBBY AGENDA 2019 NAAR STATEN

FRUITDELTA VIP TRIBUNE FRUITCORSO 2019

Om onze opgaven kenbaar te maken bij de provinciale politieke

Het ‘Fruitcorso Tiel, oogstfeest van de FruitDelta’ had dit jaar een

partijen is een lobbyagenda 2019 aangeboden met daarin zes

prachtige VIP tent, waar vooraf aan het Fruitcorso RIF projecten

actuele opgaven opgenomen voor de beleidsvelden economie,

in het zonnetje werden gezet. Gebiedsgedeputeerde Christianne

mobiliteit, wonen, duurzaamheid en brede welvaart.

van der Wal en Tweede Kamerleden waren erbij. Wij organiseerden de VIP-tribune samen met Stichting 4 Stromenland.

NATIONALE KERSENPARTY 2019
De Nationale Kersenparty beleefde een wederom prachtige
derde editie in de Bommelerwaard. De kersenparty vond plaats
in juni 2019 bij kasteel Ammerzoden.
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BEZOEK COLLEGE VAN GEDEPUTEERDEN AAN REGIO
Het college van gedeputeerden bracht een bezoek aan het

DIT DOEN WE IN 2020
• Nog meer acceptatie krijgen van het merk FruitDelta

campusgebouw te Medel, om zich te verdiepen in het speerpunt

Rivierenland en sterke vooruitgang boeken op inhoudelijke

Logistiek. Ook een bezoek aan de Zweedse modeketen H&M

dossiers

stond op het programma. Hans Beenakker bracht het regionale
ambitiedocument en de Ruimtelijke Strategische Visie (RSV)
onder de aandacht dankzij de samenwerking met directeur
Frank Engelbart van Logistics Valley Rivierenland.

• Zorgen voor verdere professionalisering van de promotionele momenten voor FruitDelta Rivierenland
• We bouwen samen met onze partners, Greenport Gelderland,
Logistics Valley Rivierenland, RBT Rivierenland, RW-POA en
Gebiedscooperatie Rivierenland onze lobby naar provincie,
Rijk en Europa verder uit.
NEDERLAND SLIM BENUTTEN
Provincie Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen
om samen met de regio’s een stevige gemeenschappelijke lobbyboodschap af te geven aan Den Haag vanwege de voorbereidingen van de verkiezingen in 2021. Daarmee roepen de provincies
en regio’s in Oost Nederland de politieke partijen op gebruik te
maken van de Kracht van Oost, de regio’s te ondersteunen en de
aangedragen oplossingen beschikbaar te stellen aan de rest van
Nederland. Hun kernboodschap, inclusief vertaling van elke regio

PITCH REGIODEAL IN DEN HAAG

naar concrete oplossingen voor landelijke vraagstukken, is vanaf

Er is door onze bestuurders een pitch in Den Haag gegeven, met

medio 2020 te vinden op www.nederlandslimbenutten.nl.

het doel het project Regio Deal onder de aandacht te brengen bij
Tweede Kamerleden. Gebiedsgedeputeerde Christianne van de
Wal gaf in een vlog aan onze regio als zeer kansrijk te zien en
benoemde daarbij de uitdagingen.

Hans Beenakker, Voorzitter AB Regio FruitDelta Rivierenland:

“FruitDelta Rivierenland is genoemd in het
coalitieakkoord van de Provincie als een van de
Gelderse Regio’s, waarvoor een gebiedsagenda
op te stellen is. Dat is een mooi resultaat.’’

Huug Derksen, Directeur Regio FruitDelta Rivierenland:

‘’Wij hebben kennis gemaakt met de provinciale
lobbyisten in Den Haag. Lobby is zeker een kwestie
van elkaar kennen en samen aan de slag gaan. ’’
SPONSORING BLOESEMTOCHT
Sinds 10 april 2019 is FruitDelta Rivierenland trots sponsor van
de Bloesemtocht. Hans van Kranenburg, voorzitter Stichting

Gerdo van Grootheest, bestuurlijk trekker Lobby & Branding

Nationale Rode Kruis Bloesemtocht en Hans Beenakker, voorzit-

FruitDelta Rivierenland & Regiodeal :

ter Regio FruitDelta Rivierenland, bezegelden de samenwerking

“Via de Regio Deal is de bekendheid van de
regio, zowel ambtelijk als bestuurlijk enorm
toegenomen.”

met het zetten van hun handtekening onder het sponsorcontract.
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mobiliteit
WERKEN AAN BEREIKBAARHEID DIE VERDER GAAT
DAN REGIOGRENZEN
Onze regio heeft veel kwaliteiten. De centrale ligging in Nederland en de aanwezigheid van
wegen, waterwegen en spoorlijnen bieden kansen voor economische ontwikkeling. Regio
Rivierenland is de thuishaven van de Logistieke Hotspot Rivierenland aan de vervoersas
A15. De A2 is de kennisas, waarlangs belangrijke (inter) nationale toplocaties en functies
liggen. De regionale bereikbaarheid is daarom een must voor het goed functioneren van de
regio en voorwaardelijk voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Een goede
bereikbaarheid stopt immers niet bij gemeente- of regiogrenzen.
Problemen op de A2 en de A15 hebben effect op het onderliggend wegennet van alle regionale
gemeenten. Het is een netwerk dat goed moet functioneren, zodat inwoners, werknemers en
recreanten zich snel, comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. Daarom pakken we de
bereikbaarheidsvraagstukken op als één regio en met onze partners, zoals het bedrijfsleven, de
provincie, het Rijk en omliggende regio’s. Daarbij richten we ons niet alleen op de bereikbaar in
onze regio, maar vooral ook op de verbinding met de regio’s, steden en voorzieningen om ons
heen.

ROBUUST VERKEERSNETWERK, DUURZAME OPLOSSINGEN, SLIMME MOBILITEIT

Snelle fietsroute F2 Zaltbommel-

Om bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te borgen, hebben wij een Uitvoeringsplan

’s Hertogenbosch (en vice versa).

2019-2022 opgesteld. Dit plan bestaat uit acht opgaven. We richten ons daarbij niet alleen op een

Bekijk hier het fimpje:

robuust netwerk, ook duurzame en slimme oplossingen worden uitgewerkt. Met een robuust
verkeersnetwerk zorgen wij ervoor dat zowel het verkeer van buiten als van binnen de regio goed
en veilig kan doorstromen, op de weg én via het spoor. Duurzame oplossingen richten zich op
schone alternatieven voor alle modaliteiten, waarin de fiets en het openbaar vervoer een belangrijke rol spelen. Hierbij is het stimuleren van de reiziger om over te stappen een belangrijke opgave.
De ontwikkeling van slimme mobiliteit, gevoed door technische ontwikkelingen, biedt kansen om
infrastructuur en transportsystemen beter te benutten.
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ACTIES UIT HET UITVOERINGSPLAN
In het Uitvoeringsplan zijn de acht opgaven uitgewerkt in acties. Aan deze acties werken we als één
regio de aankomende periode samen met partners. Zo werken wij met het Rijk en de Provincie
Gelderland samen om de doorstroming op de A2 Deil-Vught en A15 Deil-Ochten op de korte
termijn te verbeteren en oplossingen voor de lange termijn te verkennen. Aan de andere kant
werken we met omliggende regio’s aan het versterken van ons fiets- en wegennetwerk, daar waar
verbindingen regio overstijgend zijn.
Dit kunnen we zelf uitvoeren dankzij een gezamenlijk Mobiliteitsfonds. Elke gemeente draagt
hieraan jaarlijks 1 euro per inwoner bij voor de periode 2019-2022. Met het Uitvoeringsplan en het
Mobiliteitsfonds hebben wij als regio één stem naar onze partners over het belang van de bereikbaarheid van, naar en in de gemeenten binnen de regio. In 2019 hebben wij de eerste acties uit het
Mobiliteitsplan uitgevoerd en zijn wij bij vele ontwikkelingen in het land aangehaakt. Het Klimaatakkoord, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en het landelijke netwerk voor Vrachtwagenheffing
zijn enkele voorbeelden.

DIT DOEN WE IN 2020
• Ook in 2020 gaan wij verder met het uitvoeren van het
Mobiliteitsplan. Daarbij stellen we het Regionale Fietsplan
vast, om aan de slag te kunnen gaan met de regionale
fietsverbindingen F2 en F15 parallel aan de snelwegen.
Daarnaast worden de eerste maatregelen voor de stations
Zaltbommel en Geldermalsen gerealiseerd
• We gaan aan de slag met het digitaliseringsvraagstuk, waarbij
verkeersdata steeds belangrijker worden, bijvoorbeeld bij het
herijken van het regionale Verkeersmodel
• We werken verder aan een degelijke voorbereiding van de
Rijn Waal concessie (een - door de provincie - voor meerdere
jaren aan een vervoerder verleend pakket van lijnen en
andere vervoersdiensten), waarbij het verduurzamen van het
openbaar vervoer en kleinschalig flexibel vervoer een belangrijke rol zal gaan spelen.
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wonen &
leefbaarheid
GOED EN VEILIG WONEN IN RIVIERENLAND
Vraagstukken op het gebied van wonen en leefbaarheid zijn niet aan gemeentegrenzen
gebonden. Daarom werken de acht gemeenten van Regio Rivierenland samen aan de
diverse onderwerpen op dit terrein, zodat alle - toekomstige - inwoners goed en veilig
kunnen wonen. Daartoe werken zij aan beleid en strategie, aan inzicht in de woningbehoefte, aan betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen (inclusief arbeidsmigranten) en aan het verduurzamen van het woningaanbod. Regio Rivierenland heeft
hiervoor een breed gedragen woonagenda en een regionaal woningbouwprogramma, dat
aansluit op de wensen en behoeften van de - toekomstige - inwoners. De gemeenten
werken nauw samen met woningcorporaties én de provincie Gelderland aan een gevarieerd
en passend woningaanbod.

ACTUALISATIE WOONAGENDA

WEER SAMEN OP REIS

Een belangrijk kader voor deze samenwerking binnen de regio is

Op 12 september 2019 gingen Provincie Gelderland, acht

de Woonagenda ‘Samen werken aan wonen’. Deze samen-

gemeenten en zeven woningcorporaties in Rivierenland met

werkingsagenda is in 2015 vastgesteld en is toe aan actualisatie.

elkaar in gesprek over de toekomst van de regionale woning-

In 2019 is dan ook gestart met de uitvoering van een nieuw

markt. Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland

regionaal woningbehoefte onderzoek, in opdracht van de acht

(rechts op de foto hiernaast):

regiogemeenten en in nauwe samenwerking met provincie

“We willen de woningbouw in Rivierenland
versnellen. Hoe geven we starters, doorstromers en
arbeidsmigranten een betaalbaar dak boven hun
hoofd? Hierover maken we afspraken met gemeenten
en woningcorporaties in het Actieplan Wonen.”

Gelderland. Dit onderzoek vormt de basis voor de nieuwe
regionale woonagenda met de provincie Gelderland voor
2020-2030.

ARBEIDSMIGRANTEN
Met het aantrekken van de economie groeide ook de vraag naar
arbeidsmigranten en daarmee naar geschikte huisvesting. Dit
kreeg daarom veel aandacht in de Woonagenda. De gemeenten
streven naar kwalitatief voldoende huisvesting voor de arbeidsmigranten die werken in de regio Rivierenland. Samenwerking
op dit thema is noodzakelijk. Zo voorkomen we dat bij het aanpakken van ongewenste huisvestingsituaties de problemen bij
de buurgemeente opduiken. Eind 2018 besloot het Algemeen
Bestuur van Regio Rivierenland de aanpak van arbeidsmigranten
te verbreden, behalve de huisvesting speelt onder andere ook
logistiek, handhaving en veiligheid.
In januari en juni 2019 werden twee conferenties georganiseerd
voor de colleges van burgemeester en wethouders. Besloten
werd om de brede kennisuitwisseling voort te zetten en de
samenwerking in de uitvoering op te pakken. Na de zomer werden twee kennisbijeenkomsten gehouden over handhaving en
verkenning van de beheerorganisatie. In januari 2020 is in een
overleg met de gedeputeerde de verkenning van de beheerorganisatie gepresenteerd en deze was geïnteresseerd in de
brede aanpak.
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Doel is mensen een passende woning te bieden in de eigen
omgeving of in de omgeving waar de meeste kans op herstel is.
Lastig vraagstuk daarbij is het behouden van de leefbaarheid in
buurten en dorpen door concentraties van kwetsbare mensen.
Dit vraagt om goed samenspel tussen zorgpartijen, woningcorporaties en gemeenten op lokaal niveau.

DIT DOEN WE IN 2020
In Lienden, gemeente Buren, is in 2019 plan Hof van Lienden

• In januari 2020 was er een bestuurlijk overleg (portefeuille-

gerealiseerd. Dit plan is ontwikkeld door Woningcorporatie Thius

houders wonen + gedeputeerde) over onder meer het

en bestaat uit 55 eengezinswoningen, waarvan 38 huurwoningen.

provinciaal Actieplan Wonen en de actualisatie van de regionale woonagenda

In 2020 zullen afspraken gemaakt worden over de samenwerking

• Op 12 maart sloot gedeputeerde Peter Kerris opnieuw aan bij

in de uitvoering en gestart worden met een pilot in drie of vier

het PFO Wonen, met het doel de uitkomsten van het regionaal

gemeenten. Ook de communicatie met de gemeenteraden heeft

woningbehoefte onderzoek te bespreken. Dit gebeurde in

de aandacht.

aanloop naar de nieuwe regionale woningbouwafspraken met
provincie Gelderland

WONEN EN ZORG
Beschermd Wonen wordt in 2022 een taak voor alle gemeenten
(eerder lag deze alleen bij centrumgemeenten). Deze nieuwe
taak komt voort uit het landelijke voornemen om beschermd
wonen verder te decentraliseren: steeds minder mensen krijgen
zorg in een instelling en worden in plaats daarvan thuis begeleid.
Hierdoor groeit de behoefte aan tussenvormen van wonen, met
clusters van woningen of kamer met begeleiding en zorg. Regio
Rivierenland faciliteert de kennisontwikkeling op dit onderwerp
door het organiseren van kennisbijeenkomsten, excursies en
pilots in gemeenten. In 2020 zullen afspraken met (centrumgemeente) Nijmegen gemaakt worden over het zo goed mogelijk
verdelen van de uitstroom uit de instellingen.

• Actualisatie van de regionale woningbouwmonitor: gepland in
voorjaar 2020
• Evaluatie Woonagenda Regio Rivierenland - Samen werken
aan wonen (2015): afronding voor de zomer
• Gezamenlijke vervolg bijeenkomst (met woningcorporaties en
provincie) in het traject ‘De toekomst van onze regionale
woningmarkt’
• Nieuw regionale woningbouwafspraken met de provincie voor
de periode 2020-2030
• Woon Agenda Regio Rivierenland 2020-2030: oplevering rond
de zomer, vaststelling uiterlijk einde 2020
• Uitwisselen kennis en ervaringen met buurtregio FoodValley
in het kader van ‘Gluren bij de Buren’.

“Wonen is een actuele- en urgente
maatschappelijk uitdaging. Fruitdelta
Rivierenland biedt als binnentuin van
Nederland een kans om een deel van deze
nationale uitdaging aan te gaan.
De druk op vraag en aanbod, op betaalbaarheid, op duurzaamheid en op
diversiteit in wonen is groot. Daarom
werken wij regionaal en gezamenlijk
aan oplossingen.

”

Sander Bos,
portefeuillehouder Wonen
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regionale
energiestrategie
OP VOLLE KRACHT NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL 2050
In 2015 tekende Nederland het klimaatakkoord in Parijs. Daarmee deed ons land de belofte
om in 2050 nagenoeg CO2-neutraal te zijn. Dat lijkt ver weg, maar vraagt nu al om keuzes,
ook op regionaal niveau. FruitDelta Rivierenland is één van de 30 Nederlanse regio’s die een
Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Hierin brengen wij in beeld welke mogelijkheden
wij tot 2030 hebben om duurzame energie op te wekken in onze regio, voor zowel
elektriciteit als warmte.

SAMEN AAN DE SLAG

ONS REGIONALE ENERGIEBOD

Na de grote kick-off bijeenkomst in 2018, gingen we in 2019 in

Op 1 juni 2020 leveren we een Concept RES in bij het Nationaal

volle vaart verder met alle partners. We organiseerden in elke

Programma RES. Hierin laten wij zien wat wij als regio kunnen

regiogemeente ruimteateliers met stakeholders over de moge-

doen om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

lijkheden om duurzame energie op te wekken met windturbines

Welke warmtebronnen zijn er en waar kunnen we daar het beste

en zonnepanelen. Tegelijkertijd heeft de Provincie Gelderland

gebruik van maken? En waar gaan wij duurzame energie opwek-

onderzoek laten doen naar grote warmtebronnen in de regio.

ken, voornamelijk uit wind en zon? Dit doen wij in nauwe samen-

In september informeerden we de gemeenteraden in een derde

werking met onze partners in de Stuurgroep RES Rivierenland

regionale raadsbijeenkomst over de RES. In december stelden

en onder meer de andere Gelderse regio’s.

alle gemeenteraden de notitie ‘Uitgangspunten RES Rivierenland’ vast. Andere partners deden dat al eerder, bij Provinciale
Staten stelde de notitie eind januari 2020 vast.

Meer informatie over RES en de stappen die in 2020 worden
gezet: www.resrivierenland.nl.

Tijdens een drukbezochte regionale raadsbijeenkomst op 25 september 2019 gingen raadsleden en stuurgroepleden RES met elkaar in
gesprek. Onder meer over de gewenste mate van raadsparticipatie in
het RES-proces, hoe de acht gemeenten zich - daarin - tot elkaar
moeten verhouden en welke adviezen men aan de stuurgroep wil
meegeven.
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SAMENWERKINGSAGENDA
In de RES staan duurzame elektriciteit en warmte centraal, maar

DIT DOEN WE IN 2020:
• Gastregio voor de Community of Practice (COP) met de

deze onderwerpen kunnen niet los worden gezien van andere

landelijke RES-coördinatoren en een bestuurlijke diner

thema’s. Wat betekent de energietransitie bijvoorbeeld voor de

pensant met de 30 RES regio’s over samenwerking en

arbeidsmarkt en de vraag om technisch personeel? Hoe zorgen

draagvlak (januari)

we ervoor dat de opbrengsten van windparken ten goede komen

• Vierde regionale raadsbijeenkomst RES (27 januari)

aan het gebied? Hoe werken we slim samen met partners, maar

• Informatieronde langs de gemeenteraden (februari en maart)

ook met inwoners om de doelen te halen? Kortom: wat doen we

• Derde ronde lokale ruimteateliers (maart, april)

om uitvoering te geven aan de ambities en de opgave? In novem-

• Vijfde regionale raadsbijeenkomst RES (april)

ber kwamen we met de partners hierover bij elkaar en maakten

• Vaststellen Concept RES door o.a. de raden (mei)

we afspraken over een aantal zaken die we nu al kunnen

• Indienen Concept RES bij Nationaal Programma RES (1 juni)

oppakken.

• Vanaf juni : uitwerken ambities RES 1.0 in ateliers voor stakeholders (ook jongerenateliers), uitwerking Samenwerkings-

KRACHTIGE PARTNERS

agenda RES en borgen van langjarige samenwerking tussen

Met krachtige partners geven we sturing aan het RES-proces.

de RES- partners en zesde regionale raadsbijeenkomst RES.

Naast de acht regiogemeenten zijn dat Waterschap Rivierenland,
Provincie Gelderland, samenwerkende woningcorporaties,
Liander, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland,
VNO-NCW Rivierenland. Regio Rivierenland faciliteert hen en
helpt bij de invulling van de strategie.

“Het is een zoektocht. We gaan experimenteren en vast en zeker ook nog wel
eens een fout maken, daar leren we van.
Zo komen we tot een voorstel dat op veel
steun kan rekenen in de gemeenteraden,
bij de stuurgroepleden en in de samenleving.”
Joost Reus,
voorzitter stuurgroep RES Rivierenland
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rw-poa
SAMEN WERKEN AAN DE MATCH
TUSSEN ONDERWIJS
EN ARBEIDSMARKT
ring, hybride onderwijs, vergrijzing, een leven lang ontwikkelen en sociaal

WETTELIJKE OPDRACHT:
INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

ondernemen vragen steeds meer om een regionale aanpak. Deze regionale

De partners van RW-POA Rivierenland

samenwerking geven wij vorm met een sterk platform: het Regionaal

geven ook sturing aan de uitvoering van

Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland.

de wettelijk verplichte regionale taak om

Ontwikkelingen als de krapte op de arbeidsmarkt, de banenafspraak, robotise-

banen te realiseren voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Arbeidsmarktregio Rivierenland doet het
goed: in 2019 en de voorgaande jaren zijn
er meer banen gerealiseerd dan de
taakstelling vereiste.

REGIONAAL WERKBEDRIJF-PLATFORM ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT (RW-POA) RIVIERENLAND
RW-POA Rivierenland is een bestuurlijke, deels wettelijk verplich-

mensen aan het werk kunnen. Het programmabureau van RW-

te netwerkorganisatie. Het biedt een platform voor partijen die

POA verzorgt de programmacoördinatie. Daarnaast organiseert

betrokken zijn bij de regionale arbeidsmarkt: de acht gemeenten

het programmabureau periodiek overleg voor wethouders en

van Regio Rivierenland, CNV, FNV, Greenport Gelderland, Helicon

partners op bestuurlijk en beleidsmatig niveau, zoekt beleids-

Opleidingen, Platform Techniek, Praktijkonderwijs, RMC, ROC

matig afstemming met de regionale speerpunten en opgaven,

Rivor, SBB, UWV, VNO-NCW, Voortgezet Speciaal Onderwijs en

organiseert werkconferenties en themabijeenkomsten en vraagt

Werkzaak Rivierenland. Samen geven deze organisaties regiona-

met en voor partners Europese, landelijke en provinciale

le sturing aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs

bijdragen aan. Per 1 maart 2020 is het programmabureau

en arbeidsmarkt. Ook willen zij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk

onderdeel van de uitvoeringsorganisatie Regio Rivierenland.

DIT DOEN WE IN 2020
• Versterken van de samenwerking met de drie regionale economische speerpunten
• Coördineren van:
• Leergang sociaal ondernemerschap
• Proces rond wijzigingen van het besluit SUWI en de consequenties voor
		

regionale werkgeversdienstverlening in samenwerking met de gemeente Buren,

		

UWV en Werkzaak Rivierenland

• Proces rondom nieuwe aanvraag bij het Europees Sociaal Fonds Plus
• Proces en uitvoering vervolgaanvraag Perspectief op Werk
• Faciliteren van partners voor aanvragen van onderwijs en arbeidsmarkt subsidies
• Versterken van de samenwerking met de provincie, onder andere op het gebied
van het Techniekpact
• Deelnemen aan de stuurgroep van de Publiek Private Samenwerking:
‘Ondernemend Rivierenland’.
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PERSPECTIEF OP WERK
Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten,

In de zomer van 2019 keurde Staatssecretaris Van Ark van SZW

UWV, onderwijsveld, en het Rijk om regio’s te stimuleren de kan-

het actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland goed en kort

sen die de regionale arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten.

daarna is de uitvoering gestart. Het plan omvat 17 concrete

Het kabinet heeft voor het opstellen en uitvoeren van de regio-

projecten die de route naar werk moeten verkorten. Het plan is

nale plannen voor 2019 en 2020 €35 miljoen (1 miljoen per ar-

tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke

beidsmarktregio) beschikbaar gesteld. RW-POA Rivierenland

en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in RW-

heeft dit proces voor de arbeidsmarktregio Rivierenland gecoör-

POA Rivierenland. Meer informatie:

dineerd en in samenwerking met partners het regionale plan

https://rw-poarivierenland.nl/perspectief-op-werk/

ontwikkeld.

Van links naar rechts: Ben Brink (gemeente

IEDEREEN IS NODIG IN RIVIERENLAND

Tiel, voorzitter RW-POA), Josje Verhoeven

Ben Brink, voorzitter van RW-POA Rivierenland en wethouder van de gemeente Tiel:

(ROC Rivor), Ton van Maanen (gemeente

“De betrokken partijen in onze regio zijn in staat om snel en effectief samen te

West Betuwe), Hans van Zuijdam (VNO-NCW

werken als het gaat om het benutten van kansen in de arbeidsmarkt. We waren één

Rivierenland), Wilco Veldhorst (FNV), Natalie

van de eerste arbeidsregio’s die een concreet plan indienden”. De goedkeuringsbrief

Bremmer-Ursinus (secretaris RW-POA), Peter

van het ministerie bevestigt de samenwerking. “Rivierenland kent al een hoge regio-

van Heumen (Greenport Gelderland), Bert

nale organisatiegraad rondom onderwijs en (de inclusieve) arbeidsmarkt”.

van Swam (gemeente West Maas en Waal),

Hans van Zuijdam, voorzitter VNO-NCW Rivierenland: “Bedrijven in de regio draaien

Codrik van de Wetering (Werkzaak Rivieren-

op volle toeren en komen mensen tekort. Dat biedt kansen voor mensen die willen

land) en Hans van Gent (Praktijkonderwijs

en kunnen werken. Toch zien we dat niet iedereen zelfstandig de weg naar werk

De Brug).

vindt. Ons plan is zeer pragmatisch opgesteld: 17 concrete projecten, die meteen
bijdragen aan het realiseren van matches en banen”.
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regiodeal,

extra impuls voor brede welvaart
REGIO TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID

RegioDeal
De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te
versterken. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Met de
Regio Deal krijgen regio’s de kans om hiervoor van het Rijk ondersteuning in de vorm van
financiële middelen, experimenteerruimte en expertise te krijgen. In de Regio Deal maken
Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale
opgave.

OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL VOORSTEL
In 2018 besloten FruitDelta Rivierenland en RW-POA (Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en
Arbeidsmarkt Rivierenland) zich samen met 17 partners in te zetten voor een Regio Deal met het
Rijk. Zij vroegen een bijdrage van 6,7 miljoen euro van het kabinet om in de regio Rivierenland in te
kunnen spelen op de veranderende arbeidsmarkt, om innovatieve ontwikkelingen op poten te
zetten en om het hoge energieverbruik aan te pakken. De aanvraag is in 2018 (tweede tranche) niet
gehonoreerd. Het was daarna lange tijd niet bekend wanneer er een nieuwe ronde zou komen en
hoe die eruit zou komen te zien. Op 9 februari 2019 publiceerde de Staatscourant uiteindelijk het
afwegingskader voor de derde tranche (2019) van de Regio Deal. De partners besloten een aangepast voorstel in te dienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Met succes!
Op 14 februari 2020 maakte de Ministerraad bekend dat het ingediende voorstel voor een Regio
Deal is gehonoreerd. Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan FruitDelta Rivierenland en heeft
7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd.

In aanloop naar de bekendmaking van de derde ronde
regiodeals brachten bestuurders
van Regio Rivierenland en RWPOA op 22 januari 2020, samen
met andere kandidaten uit OostNederland, een bezoek aan de
Tweede Kamer.
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RESULTAAT DANKZIJ BETROKKEN PARTNERS
Regio Rivierenland (als benodigd formeel indiener) en het samenwerkingsverband RW-POA Rivierenland zijn kartrekkers geweest in het proces met regiopartners om tot het voorstel voor een
Regio Deal te komen. Dit proces was niet mogelijk geweest zonder deze partners, die op veel
verschillende manieren betrokken zijn geweest. Gezamenlijk hebben al deze verschillende partijen
(O’s) zich in een korte en hectische tijd ingespannen om de kracht en kwetsbaarheid van deze
bijzondere regio zichtbaar te maken bij het Rijk.

Tijdens een bijeenkomst met
Kamerleden op 28 november
2019 pitchte een delegatie van
FruitDelta Rivierenland hun
Regio Deal.

STERKE LOBBY
Om het belang en de relevantie van een Regio Deal voor FruitDelta Rivierenland onder de aandacht
te brengen, zetten bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers vanuit FruitDelta Rivierenland zich ook in. Hierin trok FruitDelta Rivierenland waar nodig op met andere kandidaten uit landsdeel Oost-Nederland en kreeg het steun van gebiedsgedeputeerde Christianne van der Wal in een
bijeenkomst voor Tweede Kamerleden.

WERKEN AAN BREDE WELVAART VANUIT EEN MEERVOUDIGE OPGAVE
Met toekenning van deze Regio Deal kunnen we verder aan de slag met de vraagstukken die er
voor ons als regio, maar ook voor heel Nederland, toe doen. Het gaat hier om vraagstukken gericht
op het aanpakken van onder meer verdroging en hoog water als gevolg van klimaatverandering,
het energieverbruik, de transitie naar duurzame energie en de kwetsbare sociale samenstelling
van het gebied. Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en
toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Met de Regio Deal kan FruitDelta Rivierenland het
sociaal, ecologisch en economisch kapitaal én de regionale samenwerking verder versterken.

DIT DOEN WE IN 2020
• Maart - juli 2020: proces in voorbereiding op het sluiten van
een definitieve Regio Deal. Dit gebeurt in samenwerking met
het ministerie van LNV en provincie Gelderland. Ook wordt
een programmateam en een regionale stuurgroep opgericht,
met daarin bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het
Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland
• Juli - 15 september 2020: sluiten definitieve Regio Deal.

25

breedband in
rivierenland
EEN TOEKOMSTVAST NETWERK
VOOR IEDEREEN
De samenwerkende gemeenten in Rivierenland beschouwen snel internet als
een noodzakelijke basisvoorziening. Iedere inwoner van Rivierenland moet
zonder beperkingen gebruik kunnen maken van alle digitale diensten. Daarmee
dragen we niet alleen bij aan een modern woon- en leefklimaat; een sterk en
stabiel netwerk is ook van wezenlijk belang voor een goed vestigingsklimaat en
- daarmee - de (inter)nationale concurrentiepositie van FruitDelta Rivierenland.
Vanuit deze - en andere - uitgangspunten zijn de gemeenten in 2015 aan de slag
gegaan met de voorbereidingen van het realiseren van een breedbandnetwerk. De
marktpartijen konden geen concreet plan of voorstel bieden om het buitengebied te
voorzien van snel internet. Daarom hebben de gemeenten ervoor gekozen - met
goedkeuring van de Europese Commissie - zélf, als overheidsorganisatie, een breedbandnetwerk te realiseren; waar mogelijk via glasvezelkabels, omdat dit voor zover nu
bekend het beste kabeltype is voor dataverbindingen. Een en ander zal gerealiseerd
worden via het zogeheten overheidsmodel.

VOORDELEN
Het overheidsmodel biedt veel voordelen: inwoners hoeven niet te betalen voor de
aanleg van hun aansluiting. Daarnaast kunnen zij diensten afnemen voor prijzen die
vergelijkbaar zijn met die in de kernen en is er geen sprake van maandelijkse buitengebiedstoeslag. Ook is er geen verplichting om diensten af te nemen. Bovendien is het
netwerk open, zodat alle aanbieders welkom zijn en zodoende zoveel mogelijk keuze-

Maandag 13 januari 2020 gaven de

vrijheid is. Uiteraard biedt dit alles ook voordelen voor ondernemers die met hun

Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivieren-

bedrijf vanuit huis opereren.

land en Digitale Stad de aftrap voor de
aanleg met het plaatsen van het eerste POP-

GOEDKEURING GEMEENTERADEN

station in de gemeente West Maas en Waal.

Om als overheid in een marktgestuurde omgeving te kunnen opereren, was toestem-

De aftrap werd gedaan door (v.l.n.r.) Sander

ming van de Europese Commissie nodig. Regio Rivierenland kreeg deze toestemming

Bos (wethouder gemeente West Maas en

in 2018 en had daarmee als regio de primeur in Nederland en Europa. Na het akkoord

Waal), Yilmaz Dilek (Selecta Infratechniek

van de Europese Commissie, gaven de gemeenteraden van Culemborg, Maasdriel,

B.V.), Dick Wessels (directeur Delta Rijssen

Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel in 2019 hun

Glas-vezelinvesteringen) en Kees Zondag

akkoord op het raadsvoorstel. Het kort geding dat daarop volgde

(voorzit-ter van de UBRivierenland).

- Glasvezel Buitenaf claimde dat Regio Rivierenland niet voldeed
aan door de Europese Commissie gestelde voorwaarden
voor uitvoering van het project - werd beslist in
het voordeel van Regio Rivierenland.
De rechter stelde Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk.

26

OPRICHTEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
Nadat de minimale deelname van 50 procent was behaald, was het laatste woord aan
de gemeenteraden. Voor de realisatie van het glasvezelnetwerk was oprichting van een
aparte gemeenschappelijke regeling nodig. In het najaar van 2019 hebben de deelnemende gemeenten akkoord gegeven op het betreffende raadsvoorstel. Op 6 januari
2020 is vervolgens de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
(UBRivierenland) opgericht, het samenwerkingsverband van de deelnemende gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en
Zaltbommel. UBRivierenland is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het
onderhoud van een breedbandnetwerk in het buitengebied van deze gemeenten.

REALISATIE IN 2020 EN 2021
Digitale Stad legt in opdracht van UBRivierenland het glasvezelnetwerk aan voor de
8.880 adressen in het buitengebied van de regio. Deze zogeheten witte adressen
komen in aanmerking voor aansluiting op het aan te leggen netwerk. Digitale Stad zal in
opdracht van UBRivierenland het netwerk beheren en onderhouden. Het netwerk is en
blijft in eigendom van UBRivierenland. Het netwerk is een open netwerk met toegang
voor alle netwerk- en service-providers in Nederland.

DIT DOEN WE IN 2020
• In opdracht van UBRivierenland start Digitale Stad in 2020 met de aanleg van
het glasvezelnetwerk voor de 8880 adressen in het buitengebied van de regio.
Digitale Stad gaat in opdracht van UBRivierenland het netwerk beheren en
onderhouden. Het netwerk is en blijft in eigendom van UBRivierenland.
Het netwerk is een open netwerk met toegang voor alle netwerk- en serviceproviders in Nederland
• De eerste woningen kunnen naar verwachting in 2020 al gebruik maken van
supersnel internet. Het gehele project neemt ruim twee jaar in beslag.
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contractgestuurde
dienstverlening
MEER WAARDE VOOR INWONERS VAN RIVIERENLAND
Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten in hun samenwerking. Daarnaast faciliteert

Wmo Jeugd, Leerplicht,

de organisatie de gemeenten - op maat- in de uitvoering van gemeentelijke taken. Daartoe

Regionaal Meld- en

is het organisatieonderdeel Contractgestuurde Dienstverlening ingericht, dat uit zes specia-

Coördinatiepunt (RMC)

listische teams bestaat. Doel is gemeenten te ontzorgen en waarde toe te voegen voor de

Rivierenland, Versis,

inwoners van Rivierenland. Door medewerkers van Contractgestuurde Dienstverlening in

Sociale Recherche en

te schakelen, profiteren gemeenten van schaalvoordelen. Bovendien kunnen medewerkers

Inkoop.

elkaar vervangen waardoor de teams - bij gemeenten - minder kwetsbaar zijn.

wmo jeugd
REGIE IN ORGANISATIE VAN PASSENDE ZORG
EN ONDERSTEUNING
Het efficiënt en effectief organiseren van de uitvoering van
de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo) is voor gemeenten een flinke uitdaging. Samenwerking op dit terrein maakt het mogelijk de kwaliteit en de
continuïteit van de zorg aan bewoners van Rivierenland te
garanderen. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben
geleerd dat deze samenwerking waardevol. In april 2018 is
de samenwerking voortgezet in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
Sinds die datum ondersteunt team Wmo Jeugd van Regio Rivie-

De communicatie met de zorgaanbieders - waaronder het voe-

renland de zes gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe,

ren van contractgesprekken, het organiseren van berichten-

Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal in de uitvoering van de

verkeer en het organiseren van overlegtafels - gebeurt vanuit

gemeentelijke taken op het gebied van de Wet maatschappelijke

team Wmo Jeugd. Het team zorgt ervoor dat de ondersteuning

ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Daartoe is binnen Regio

en jeugdhulp regionaal zorg wordt ingekocht, zodat deze lokaal

Rivierenland een organisatiestructuur ingericht met een team

- per gemeente- beschikbaar is voor inwoners. Daartoe verzorgt

dat, in opdracht van en in afstemming met de gemeenten, taken

het team inkoop- en aanbestedingsprocedures (inclusief het

uitvoert op het gebied van inkoop en aanbesteding, contract-

continu beoordelen van inschrijvingen), sluit zij zorgcontracten af

management en contractbeheer, procesoptimalisatie, strate-

met zorgaanbieders en bewaakt ze de overeengekomen presta-

gisch beleidsadvies en organisatie van de (Jeugd)Beschermings-

ties en contractuele verplichtingen. Ook heeft het team een

tafel. Het uitvoeren van deze taken vraagt een specifieke

signalerende en adviserende taak in strategische beleidsontwik-

expertise. Voor de afstemming met gemeenten is er een overleg-

kelingen. Het team volgt daartoe niet alleen de landelijke wet-

structuur ingericht. De verbindingsofficieren (accountmanagers)

geving, trends en andere belangrijke ontwikkelingen in het

vanuit de gemeenten overleggen iedere twee weken gezamen-

sociaal domein. Ook organiseert zij overlegtafels, waarbij in

lijk met team Wmo Jeugd. Daarnaast vindt regelmatig (tien maal

dialoog met zorgaanbieders gewerkt wordt aan innovatie die

per jaar) portefeuillehouders overleg plaats.

bijdraagt aan efficiency en effectiviteit van de zorg.
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VERLENGING DVO

DRIELEDIG ACTIEPROGRAMMA

In 2019 hebben de deelnemende gemeenten en Regio Rivieren-

Voor de realisatie van het transformatieplan heeft Team Wmo

land de DVO (die in principe loopt tot 1 januari 2021) geëvalu-

jeugd, in samenwerking met de acht gemeenten, medio 2018

eerd. Op basis van deze evaluatie is besloten om de overeen-

een actieprogramma voor kwetsbare jongeren opgesteld. Dit

komst te verlengen tot eind 2021. Hoewel er voortdurend oog is

actieprogramma is eind 2018 goedgekeurd. Hiermee zetten de

voor verdere verbetering in de uitvoering van de overeenkomst,

gemeenten in op een sluitende aanpak in de zorg voor kwets-

verloopt de huidige samenwerking naar tevredenheid. Op basis

bare jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Hoewel het in Rivieren-

van de uitkomsten van de evaluatie zijn werkafspraken gemaakt

land met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een

waarbij een aantal prioriteiten is benoemd: inkoop, contractma-

kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt. Deze jonge-

nagement, managementrapportages en ICT-systeemkeuzes.

ren, die vaak in zeer complexe situaties zitten, kunnen niet
geholpen worden met reguliere oplossingen. Het actieprogram-

TRANSFORMATIEFONDS: VERSTERKEN VAN EIGEN
KRACHT VAN JONGEREN

ma bestaat uit drie onderdelen: toekomstgericht werken (aan de

Naast de taken die zijn vastgelegd in de DVO, heeft team Wmo

toekomstcoaches voor jongeren), een betere aansluiting tussen

Jeugd een belangrijke taak in de uitvoering van het Transfor-

jeugdhulp en voortgezet onderwijs en Actietafels.

hand van een methodiek voor professionals en het inzetten van

matiefonds voor alle acht gemeenten; Maasdriel en Zaltbommel
doen ook mee in deze samenwerking. In 2018 heeft Regio Rivierenland samen met de acht gemeenten daartoe een aanvraag

ACTIEPLAN VOOR 2020

gedaan voor een transformatieplan bij het Transformatiefonds

De opbrengsten uit de probleemanalyse zijn vertaald naar een

- een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het

concreet actieplan voor 2020. In eerste instantie is ervoor geko-

jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Op basis van deze

zen een aantal pilotprojecten te verdelen over de verschillende

aanvraag heeft Regio Rivierenland in 2018 een financiële bijdrage

gemeenten om op korte termijn in 2020 te kunnen starten.

ontvangen van ruim 1,5 miljoen euro voor de periode 2019-

Op een later moment worden de projecten verder uitgebreid.

2021.

In 2020 wordt verder gewerkt aan de uitvoer van het actieplan,
gericht op monitoren, evalueren en doorontwikkelen van de
acties. De eerste drie jaar wordt dit project met middelen van
het Rijk betaald, maar belangrijk onderdeel wordt het toewerken
naar inbedding van het project in bestaande structuren. Uiteindelijk moeten de middelen vanuit het transformatieplan als vliegwiel dienen en de onderdelen - uit het actieplan - zijn opgenomen in de dagelijkse manier van werken in de regio.

“Samenwerken in de regio doen wij
door de problemen en uitdagingen van
anderen op te lossen. Zo proberen wij
gezamenlijk het beste voor onze
inwoners naar boven te halen.

”

Ton van Maanen,
Portefeuillehouder Wmo Jeugd
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leerplicht
BESCHERMERS VAN HET RECHT OP ONDERWIJS
Team Leerplicht voert de leerplichttaken uit voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe,
West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en leggen daarover verantwoording af
aan de gemeenten. Zij zien hun taak niet alleen als het toezicht houden op de naleving van
de Leerplichtwet, maar zetten zich vooral ook in voor het recht op onderwijs. Leerplicht en
leerrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Team Leerplicht streeft er nadrukkelijk
naar om in te gaan tegen het beeld van de leerplichtambtenaar als boeman en wil zich vooral profileren als beschermer van het recht op onderwijs. Het team bestaat uit zes leerplichtambtenaren, die allemaal op locatie bij de deelnemende gemeenten werken.
In 2019 heeft Team Leerplicht, in afstemming met de gemeenten waarvoor gewerkt wordt, haar
visie op de taakinvulling als volgt geformuleerd:

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Ons centrale uitgangspunt is preventie. Gaat het fout in het leven van een jongere, dan willen wij
dat vroegtijdig signaleren. Zodat wij hem of haar op tijd naar de juiste zorg kunnen verwijzen. Daarmee voorkomen we verder verzuim, schooluitval en een mogelijk daaruit voortvloeiend gebrekkige
aansluiting op de arbeidsmarkt, met alle negatieve gevolgen van dien. Jongeren verdienen immers
een kansrijke toekomst.
Met meer preventieve taken op ons bord, moeten wij meer werk verzetten. Dat vraagt niet alleen
om inhoudelijke expertise, maar ook om meer inzet op leerplicht om dit te kunnen en blijven doen.
Daarnaast netwerken de leerplichtambtenaren met ketenpartners om goede verbindingen te
houden. Investeren in preventie voorkomt of verkort kostbare vervolgtrajecten. Onze inzet op
preventie draagt dus ook bij aan de kostenefficiëntie.
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GEREALISEERD IN SCHOOLJAAR 2018-2019

• Er is een M@ZL-pilot gestart in de regio, waaraan scholen

• De opsporingsbevoegde leerplichtambtenaren hebben hun

in de gemeenten Zaltbommel en Neder-Betuwe hebben

jaarlijkse terugkerende BOA- examens in het kader van de

deelgenomen. M@ZL is een methodiek voor een integrale

permanente her- en bijscholing Buitengewoon Opsporings-

aanpak van ziekteverzuim bij scholen in het voortgezet

ambtenaar (PHB-BOA) afgerond, zodat zij hun bevoegdheid

onderwijs en het MBO, waarbij schoolmedewerkers, GGD-

behouden

jeugdartsen en leerplichtambtenaren intensief samenwerken

• De Methodiek Aanpak Schoolverzuim (MAS) is geïmplementeerd; een stappenplan met vier routes bij meldingen van

• Alle leerplichtambtenaren van Team Leerplicht zijn bij alle
deelnemende gemeenten beëdigd, zodat zij alle leerplicht-

ongeoorloofd schoolverzuim. Niet de strafrechtelijke kant

functies van elkaar kunnen overnemen binnen deze

staat daarin centraal, maar er wordt eerst ingezet op preven-

gemeenten.

tie en vrijwillige (jeugd)hulp. De MAS is ontwikkeld door
branchevereniging Ingrado, het Openbaar Ministerie,

Meer resultaten en cijfers zijn te

Bureau Halt en de Raad van de Kinderbescherming in

vinden in het jaarverslag 2018-2019.

samenspraak met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
en gesteund door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG)
• Er is gestart met de ontwikkeling van een Visie Leerplicht
• Gemeente Lingewaal heeft zich aangesloten bij Team

SPEERPUNTEN IN SCHOOLJAAR 2019-2020
• De Visie Leerplicht zal worden geïmplementeerd
• De ketenpartners, waaronder scholen en wijkteams, zullen

Leerplicht

worden geïnformeerd over de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
• Er komt een grootschalige update van - de processen in -

“We kunnen echt veel betekenen voor
de schoolloopbaan van kinderen. Ik ben
ervan overtuigd dat zij er beter van
worden als ze hun school afmaken.

”

ons leerlingenvolgsysteem, zodat deze de nieuwe werkwijze
ondersteunt
• Team Leerplicht gaat scholen bezoeken die volgens haar
gegevens achterblijven in het melden van schoolverzuim
(minder dan 2 procent)
• In het kader van de AVG wordt de mogelijkheid onderzoek
van het sluiten van overeenkomsten met gemeenten over
de betrokkenheid van Team Leerplicht bij niet-wettelijke

Truus Huiberts,

gronden (gerechtvaardigd belang) om preventieve taken te

leerplichtambtenaar Team Leerplicht

kunnen blijven uitvoeren.
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regionaal meld- en
coördinatiepunt (rmc)
EEN STERK NETWERK RONDOM KWETSBARE JONGEREN
RMC Rivierenland is een van de 39 landelijke regionaal

AANTAL VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS STIJGT

meld- en coördinatiepunten. Hierin werken gemeenten en

Team RMC kreeg in 2019 - vanuit de onderwijsinstellingen in de

scholen in de regio samen om te voorkomen dat leerlingen

regio - 846 meldingen binnen van jongeren die voortijdig van

zonder startkwalificatie van school gaan en jongeren de

school zijn gegaan (vsv-ers) en 1490 verzuimmeldingen. Daarvan

juiste zorg en ondersteuning te bieden. Het belangrijkste is

heeft het team 1150 jongeren begeleid (390 vsv-ers en 760 op-

dat jongeren een opleiding blijven volgen of een combinatie

geroepen verzuimers) met een hulptraject. Door deze jongeren

van leren en werken. Dat kan ook een passende plek op de

te volgen, begeleiden en weer op weg te helpen, wordt voor-

arbeidsmarkt zijn.

komen dat een aanzienlijk deel van hen definitief uitvalt van
school.

Binnen de regio maken scholen en gemeenten samen afspraken
over maatregelen om schooluitval te voorkomen en jongeren in
een kwetsbare positie te begeleiden. Team RMC werkt in de
keten met partners uit het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt
en is hierbinnen de verbindende factor.

JONGEREN IN BEELD
Jongeren tussen 18 en 23 jaar die voortijdig van school gaan,
worden - door de onderwijsinstellingen - gemeld bij Team RMC.
Het team benadert deze jongeren met een hulpaanbod, zodat zij
weer terug naar een opleiding kunnen gaan of op een andere
manier een startkwalificatie kunnen halen. Team RMC heeft
daarmee al deze jongeren en beeld en kan werken aan oplossingen om verdere kostbare trajecten te voorkomen. Ook gaat

Schooljaar 2018/2019 laat uiteindelijk een getal zien van 351

het team in gesprek met verzuimende jongeren om te voor-

(1,64 procent) voortijdig schoolverlaters. Voor het eerst sinds

komen dat zij zonder startkwalificatie van school gaan. Sinds

een aantal jaren is hierin weer een stijging te zien. Wel blijft de

1 januari 2019 hebben RMC’s de wettelijke taak om naast voor-

regio onder het landelijk gemiddelde van 2,01 procent. Weinig

tijdig schoolverlaters óók kwetsbare jongeren te monitoren en

motivatie voor school of verkeerde opleidingskeuze en multi

met de ketenpartners afspraken te maken over begeleiding en

problematiek lijken de belangrijkste oorzaken. Daarnaast gaan

ondersteuning naar bijvoorbeeld werk. Ook niet-kwalificatie

veel jongeren aan het werk. Onderzocht wordt of daarbij sprake

plichtige jongeren van 16 en 17 jaar vallen onder het toezicht

is van ‘groenpluk’; werkgevers bieden deze jongeren dan al een

van Team RMC.

baan aan voordat ze hun diploma hebben behaald.

“Soms gaat de ‘uitdagingsbehoefte’ van een jeugdige de
expertise en ervaring van het eigen schoolsysteem te boven;
dan is er meer en vooral andere expertise en actie nodig om
(weer) beweging te krijgen. Door alle expertise en ervaring
van alle partijen in Rivierenland te mobiliseren aan de
Actietafel lukt dit telkens.
Bart van Kessel,
voorzitter Actietafel
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”

NIEUWE REGIONALE AANPAK VOORTIJDIG
SCHOOLVERLATEN 2021-2024

PERSPECTIEF OP WERK

Team RMC is ook programmacoördinator voor de regionale

aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groe-

aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv). Hierin werken scholen en

pen werkzoekenden. In dit kader is een oproep gedaan aan de

gemeenten nauw samen in verschillende projecten. De regionale

regio’s om de kansen in de huidige arbeidsmarkt te benutten. En

aanpak voortijdig schoolverlaten waarin gemeenten en onder-

een extra impuls te geven aan de arbeidstoeleiding van mensen

wijs samenwerken om voortijdig schooluitval verder terug te

die niet zelf de weg naar werk weten te vinden. De doelgroep

dringen, wordt vormgegeven in vierjarige plannen. In 2021 gaat

voortijdig schoolverlaters valt hier ook onder.

De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die

de nieuwe samenwerkingsperiode in. De eerste helft van 2020
staat in het teken van planvorming voor de komende jaren. Dit

PROJECT ‘OVERSTAP VO-MBO’

doet Team RMC niet alleen samen met gemeenten en onderwijs,

De overstap van vo naar mbo gaat voor de meeste jongeren

maar ook met andere ketenpartners op het gebied van

soepel, maar een aantal heeft een extra steuntje in de rug nodig.

arbeidsmarkt en zorg.

Door dit project komen deze jongeren snel in beeld en is de
overdracht tussen vo, mbo en gemeente soepel geregeld.
Doel is dat op 1 oktober 99 procent van de leerlingen staat ingeschreven bij een vervolgopleiding. De leerlingen die niet zijn
ingeschreven, zijn in beeld bij Leerplicht of RMC. In 2019 is deze
doelstelling behaald en in 2020 wordt het project voortgezet.

ACTIETAFEL KWETSBARE JONGEREN
Een voorbeeld van de integrale samenwerking in een sluitende

DIT DOEN WE IN 2020
• In 2020 monitort Team RMC ruim 600 jongeren van 16 en

aanpak voor kwetsbare jongeren, is de aanpak van de Actietafel.

23 jaar (op naamsniveau) aantallen én namen. Dit maakt het

De Actietafel is bedoeld voor jongeren voor wie reguliere onder-

mogelijk om de juiste (maatwerk)ondersteuning voor de

steuning niet het gewenste effect heeft. Na een brede inventarisatie en startbijeenkomst met de ketenpartners, heeft Team

jongere zelf te organiseren
• Binnen de opdracht van Perspectief op Werk wordt het hele

RMC inmiddels vier Actietafels georganiseerd. Hier worden inge-

bestand van (oud) voortijdig schoolverlaters onderzocht.

wikkelde, vastgelopen problematiek van kwetsbare jongeren

Het doel is tweeledig:

besproken. De Actietafel is één van de projecten in het Transfor-

1. op basis van deze uitkomsten 70 jongeren Werkfit maken

matiefonds.

voor de arbeidsmarkt
2. verbeteren van de aanpak om vsv’ers die al langere tijd

In 2020 worden methodiek en samenwerking tussen ketenpartners verder doorontwikkeld om jongeren niet tussen wal en

thuiszitten te activeren
• Uitvoering van het project ‘Overstap vo-mbo’.

schip te laten vallen.
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versis
EEN BEREIKBARE REGIO VOOR IEDEREEN
Versis is het aanvullende vervoerssysteem in de regio Rivie-

Regio Rivierenland organiseert Versis namens en in samenwer-

renland. Dit aanvullende regiovervoer is er voor iedereen

king met de acht gemeenten. Het beheerbureau verzorgt het

geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar ver-

contractmanagement en contractbeheer met de uitvoerende

voer. De meeste reizigers hebben een Wmo-indicatie, maar

partijen, dat zijn de regiocentrale en de taxibedrijven. Er wordt

ook zonder indicatie kunnen inwoners er gebruik van

gewerkt volgens een regiemodel: de regiecentrale is verantwoor-

maken. In 2019 waren dat er 5072 (inclusief 124 leerlingen).

delijk voor het plannen van de ritten van de vervoerders. De ritten worden uitgevoerd door drie vervoerders. Reizigers hebben
contact met de regiecentrale over hun vervoer en met de
klachtenlijn. Het beheerbureau managet het gehele proces en
ziet erop toe dat het vervoer goed gebeurt en gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit gebeurt aan de hand van data- en
klanttevredenheidsonderzoek, klantcontacten (onder meer via
de klachtenlijn) en overleg met het reizigerspanel.

Ieder jaar krijgen de reizigers
van Versis een nieuwsbrief in
hun brievenbus, met o.a.
ervaringen van reizigers en
het reizigerspanel en resultaten
van het klanttevredenheidsonderzoek.
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TEVREDEN KLANTEN
Jaarlijks worden de reizigers over hun ervaringen met Versis
bevraagd. In 2019 deden 434 reizigers mee aan dit onderzoek.
Zij beoordelen de algehele dienstverlening van het vraagafhankelijk vervoer met gemiddeld een 8 en het leerlingenvoer met
gemiddeld een 7,6.

REIZIGERSPANEL
Ook het reizigerspanel is een belangrijke pijler in de communicatie met reizigers. Het reizigerspanel is klankbord en adviesleggen reizigerspanel, Regiecentrale en Beheerbureau met

UITBREIDING LEERLINGENVERVOER NAAR VIJF
GEMEENTEN

elkaar. Het reizigerspanel bestaat uit gebruikers van Versis en

Sinds augustus 2018 verzorgt Versis het leerlingenvervoer van

vertegenwoordigers van de gemeentelijke adviesraden in

de gemeente Tiel. Dit is vervoer voor kinderen die niet zelfstandig

Rivierenland.

naar school kunnen reizen omdat zij een beperking hebben of

orgaan voor het beheerbureau van Versis. Ieder kwartaal over-

omdat de school te ver van huis staat. In 2019 is gewerkt aan de
voorbereiding van de uitbreiding van het leerlingenvervoer.
Naast Tiel brengen per 1 augustus 2020 ook de gemeenten
Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en West Betuwe hun leerlingenvervoer onder bij Versis. Regio Rivierenland (beheerbureau
Versis) heeft daartoe, in samenwerking met de vier gemeenten,
de aanbestedingsprocedure voorbereid.

BEGELEIDING AANBESTEDINGEN
Daarnaast heeft beheerbureau Versis in 2019, samen met Team
Inkoop van Regio Rivierenland, nog twee andere aanbestedingsprocedures begeleid. Het ging hier om een aanbestedingsprocedure voor de functie van regiecentrale en voor een deel van het
vraagafhankelijke vervoer (Regiotaxi).

“Toen ik werd gevraagd
voor het reizigerspanel,
heb ik meteen ja gezegd.
Als leden kunnen wij onze
stem laten horen en
zodoende bijdragen aan
de uitvoering van ons
vervoer.

”

Ad van de Sijs,
Lienden
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sociale recherche
KETENPARTNER IN OPLOSSEN VAN
MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN
Team Regionale Recherche Regio Rivierenland is één van de zes specialistische teams van
Contractgestuurde Dienstverlening, een uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland. Het
team werkt in opdracht van de gemeenten Buren en Neder Betuwe en Werkzaak Rivierenland.
De opdracht van Team Sociale Recherche is het voorkomen en opsporen van uitkeringsfraude,
zodat er geen misbruik wordt gemaakt van gemeenschapsgeld. Het team doet aan waarheidsvinding en sporen fraudezaken op zoals zwartwerken, verzwijgen van vermogen, woon- en zorgfraude. Daartoe wordt samengewerkt binnen een keten van partners in zorg en strafrecht. Team
Sociale Recherche is een onmisbare partner in deze ketensamenwerking. Deze ketensamenwerking draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen die verder gaan dan
fraudezaken alleen. Dit gezamenlijk optrekken en delen van informatie en expertise wordt steeds
belangrijker, gezien de toename van de complexiteit van fraudeonderzoek en - handhaving.

SAMENWERKING MET KETENPARTNERS
Team Sociale Recherche werkt nauw samen met ketenpartners in de regio en maakt ook verbindingen tussen de partners. Werkzaak Rivierenland is zo’n partner. Om ervoor te zorgen
dat uitkeringsgeld om de juiste redenen bij de juiste inwoners terechtkomt, is controle, onderzoek en handhaving nodig. Daartoe werken Werkzaak en Team Sociale Recherche samen.
Team Sociale Recherche is de eerste sociale recherche in Nederland die is gehuisvest in het
Veiligheidshuis. Noor Smits, oprichter Veiligheidshuis Tiel en voormalig procesregisseur in
het Veiligheidshuis:

“Met Team Sociale Recherche direct in het Veiligheidshuis is er meer
deskundigheid, is de meldingsdrempel laag en zijn de lijnen bovendien kort.
Met vroegtijdige controle en handhaving zorgt het team ervoor dat de
maatschappelijke impact van de ketensamenwerking nog groter is.
Daarmee verdient dit team zichzelf dubbel en dwars terug.”
Waar Veiligheidshuizen zich als netwerksamenwerkingsverbanden op de zorgkant richten in de
aanpak van complexe problematiek, doen intergemeentelijke projectteams (IGP’s) dat - in
samenhang met het RIEC Oost - op het vlak van ondermijningscriminaliteit.
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		RESULTATEN 2019
In 2019 spoorde Team Sociale Recherche een fraude op
van € 529.355,-. Dit bedrag is gebaseerd op opgespoorde
fraude (€ 175.478,-) en besparing door stopzetten van uitkeringen voor de gemeenten (€ 353.877,-).
Meer resultaten (en cijfers) zijn te vinden
in het jaarverslag van Team Sociale
Recherche 2019.

“De sociale recherche levert niet alleen
specialistische kennis en kunde van
fraudebestrijding, maar zorgt er ook voor
dat de andere partners binnen het IGP
hun werk kunnen doen.

”

Hoofd intergemeentelijke projectteams (IGP’s)
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inkoop
OP WEG NAAR VERDERE PROFESSIONALISERING
Team Inkoop adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de
organisatie van inkoop en vraagstukken over de samenwerking met private ondernemingen en publieke organisaties. Dit doet het team samen met opdrachtgevers,

VEEL VRAAG NAAR DIENSTVERLENING

partners, collega’s en materiedeskundigen. Voor gemeenten

Ondanks dat 2019 een jaar is geweest waarin het inkoopbureau

en andere regionale publieke organisaties is Team Inkoop

een aantal tegenslagen heeft moeten verwerken, is de vraag

hét regionaal kennis- en ervaringscentrum. Het team levert

naar inkoop dienstverlening onverminderd hoog! Het vinden van

toegevoegde waarde in de rechtmatige totstandkoming van

structureel en gekwalificeerd personeel om aan deze vraag te

de samenwerking, met als resultaat hogere kwaliteit en/of

voldoen blijkt lastig. Desondanks is het team in staat geweest

lagere uitgaven en/of beperking van inkooprisico′s. Door te

haar dienstverlening te continueren en op een aantal vlakken te

adviseren bij strategische keuzes die aansluiten bij bestuur

verbeteren. Zo is aan professionalisering van inkoop en aanbe-

en politiek, draagt Team Inkoop bij aan realisatie van de

steden bij een aantal opdrachtgevers verder vorm en inhoud

(maatschappelijke) doelstellingen van de opdrachtgevers.

gegeven. Dit is gebeurd in de vorm van trainingen voor gemeente collega’s, maar ook workshops met het bestuur. Ook heeft het

Het team voert veelal complexe Europese aanbestedingen uit.

team standaard documenten ontwikkeld waarmee opdracht-

Dit gebeurt zowel op organisatieniveau als ook op regionaal of

gevers in staat zijn aanbestedingen te structureren en hierover

zelfs landelijk niveau voor de luchtfotografie. De aanbestedingen

op begrijpelijke wijze te communiceren met hun organisatie. Op

gaan over diverse onderwerpen, zoals: inkoop van energie, bouw

dit moment maakt het team gebruik van de externe capaciteit

van scholen en zwembaden, gebiedsontwikkeling, facilitaire dien-

van een aanbestedingsjurist. Daar hebben zowel het team als

sten, personeel, ICT en straatverlichting.

haar opdrachtgevers veel voordeel aan.

DIT DOEN WE IN 2020

“Écht in verbinding zijn met onze
opdrachtgevers heeft hoge prioriteit,
ook in 2020. Dit betekent veel gesprekken
voeren en ons verdiepen in de organisaties en hun vragen en behoeften. Daar
waar dit mogelijk was, is persoonlijk
contact met opdrachtgevers geïntensiveerd. We zien 2020 als een jaar waarin
een hernieuwde basis voor de toekomst
van Team Inkoop moet, en kan, worden
gelegd. Gemoderniseerde afspraken
maken daarvan onderdeel uit.

”

Janneke Hakkert, manager Contractgestuurde Dienstverlening
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