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Geachte raad,
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Inleiding
Wij hebben u reeds medegedeeld dat dat wij samen met de gemeente Molenlanden het bureau
JBR uit Zeist opdracht hebben gegeven onderzoek te laten uitvoeren naar de governance van het
werelderfgoed.
Het eindrapport van dit bureau is ter kennisname toegevoegd en is tevens aangeboden aan de
raad van Molenlanden.
Wat vragen wij u en waarom nu?
Dit stuk zal ook worden besproken in het Bestuurlijk Platform Kinderdijk. Zodra in het BPK
overeenstemming wordt bereikt over dit concept, organiseren wij samen met de gemeente
Molenlanden een informatieavond voor raadsleden, waarbij dieper op de inhoud van de dan
voorliggende conceptversie zal worden ingegaan. Wellicht dat op basis van die bespreking dan
alsnog wijzigingen in de concept-SOK aangebracht zullen worden.
De SOK zal uiteindelijk ondertekend worden door alle leden ven het BPK. Alvorens daartoe over te
gaan, zullen wij u te zijner tijd vragen om “het college toestemming te verlenen om de
Samenwerkingsovereenkomst Kinderdijk aan te gaan”.
Door nu al met u van gedachten te wisselen over de voortgang van dit proces, kunnen wij uw open aanmerkingen meenemen in de besprekingen van het BPK en in het verdere proces van de
uitwerking van de SOK.
Bijlagen:
- Voortgangsnotitie Governance Werelderfgoed Kinderdijk
- Adviesrapport oplossingsrichtingen/ Doorontwikkeling Governance Kinderdijk (JBR, oktober
2021)

