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Wij hebben afgesproken dat ik op 21 juni 2018 een bezoek breng aan uw gemeente. Om dit bezoek -
waar ik me zeer op verheug - goed voor to bereiden, stuur ik deze brief.

Naast mijn provinciale taken heb ik ook rijkstaken. Een van de taken die ik op grond van mijn
ambtsinstructie als rijksheer heb, is het `met redelijke tussenpozen' bezoeken van de gemeenten in
onze provincie.
Ik probeer elke gemeente in Gelderland eens in de vier a vijf jaar to bezoeken. De laatste keer dat ik
de gemeente Doetinchem bezocht was op 27 november 2014.

Tijdens mijn gemeentebezoek probeer ik me een beeld to vormen van hoe de gemeente haar werk
doet. Ik spreek dan ook niet alleen met het college van burgemeester en wethouders, maar ook met
de gemeenteraad. Voor mij zijn dit waardevolle gesprekken, waarin gedachten en ideeen worden
uitgewisseld.

Onderwerpen
Gespreksonderwerpen die aan de orde komen zijn: sterk bestuur, weerbare overheid en integriteit,
maar daarnaast passeren ook veel andere onderwerpen de revue. Uiteraard stet ik het zeer op prijs
wanneer het college en de gemeenteraad zelf ook met gespreksonderwerpen komen.
Daarbij plaats ik wel de volgende kanttekening. Elke gemeente kent dossiers waarover geregeld
contact is met het college van Gedeputeerde Staten. Het verdient de voorkeur die onderwerpen vooral
ook met de portefeuillehouders to blijven bespreken, en niet to agenderen voor mijn gemeentebezoek.
De gemeentebezoeken leg ik immers of als rijksheer, als vertegenwoordiger uan de regering in de
provincie Gelderland.
Als daar aanleiding toe is, breng ik verslag van het gemeentebezoek uit aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het college van Gedeputeerde Staten.
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Opzet bezoek
Voor het gemeentebezoek gebruiken wij graag de onderstaande opzet.

12:00-14:00 uur Overleg met het college van burgemeester en wethouders (besloten)
14:00-16:00 uur Werkbezoek, ontmoeting met inwoners, maatschappelijke organisaties en

bedrijven
16:00-17:30 uur Gedachtewisseling met de gemeenteraad tijdens bijzondere raadsvergadering
17:30-18:00 uur Informeel napraten en eventueel persmoment

Agendapunten
Tijdens het besloten overleg met uw college wil ik graag de volgende onderwerpen bespreken:

Sterk bestuur (bestuurskracht, regionale samenwerking, decentralisaties)
Weerbare overheid (ondermijnende criminaliteit)
Integriteit

Voor de bijzondere raadsvergadering wil ik graag de volgende onderwerpen agenderen:

Sterk bestuur (bestuurskracht, regionale samenwerking, decentralisaties)
Veranderend lokaal bestuur (samenwerking met maatschappelijke partners en inwoners,
burgerinitiatieven)

Voor zowel het overleg met uw college als voor de bijzondere raadsvergadering, zou ik graag uiterlijk
17 mei 2Q18 de gsspreksonderwerpen met any ~~tatie~ a^tvangen.
De leden van Provinciale Staten informeer ik over het gemeentebezoek, met de uitnodiging aanwezig
to zijn bij het werkbezoek en de bijzondere raadsvergadering. Onze ervaring is dat doorgaans
ongeveer twee Statenleden ingaan op die uitnodiging.

Media
Ik stel het zeer op prijs als u de media uitnodigt bij het openbare deel van mijn bezoek aanwezig to
zijn. Na afloop van de bijzondere raadsvergadering is er wat mij betreft gelegenheid tot een
persmoment met de burgemeester en mij.
Met uw instemming maakt een m~dewerker van de provincie een kort videoverslag van de openbare
delen van het gemeentebezoek. Llit filmpje wordt geplaatst in onze tweewekelijkse digitate nieuwsbrief
Gelderland Leeft en op de provinciale website.
Dit kunt u afstemmen met mijn woordvoerder Peter Droste, (026) 359 9025 en
p.droste@gelderland. n I.

Praktisch
Mijn (plaatsvervangend) kabinetschef en een adviseur van mijn kabinet zullen mij vergezellen.
Voor Hader overleg kunt u contact opnemen met de betrokken adviseur. U kunt hem of haar bereiken
via het secretariaat van mijn kabinet, telefoonnummer (026) 359 8135 en
bezoekencvdk@gelderland. nl.
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ik zie uit Haar mijn bezoek aan uw gemeente. Mocht u nog vragen hebben over deze brief, schroom
dan niet contact op to nemen met mijn medewerkers. Zij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,
Commissaris van de Koning
in de provincie Gelderland
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Clemens Cornielje


