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Groene Metropoolregio Arnhem
Nijmegen: Werkrelatie raad en college
inzake informatievoorziening

Geadviseerd besluit
De volgende ‘Werkafspraken inzake de GMR 2021’ vast te stellen:
1. In het geval er geen formele zienswijzeprocedure is vastgelegd met betrekking tot voorstellen
vanuit de Groene Metropoolregio (GMR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld een reactie te
geven. Het college legt hiervoor een voorstel aan de raad voor;
2. De griffie brengt besluitvorming van de raad aangaande de GMR ter kennis van de griffies van de
overige deelnemende gemeenten van de GMR, alsmede van de griffie van de
Regioagendacommissie;
3. Het college en/of de desbetreffende portefeuillehouder informeert de raad over alle van belang te
achten ontwikkelingen binnen de GMR, welke Renkumse belangen raken of van invloed zijn op het
gemeentelijk beleid, gebruikmakend van de actieve informatieplicht;
4. De afvaardiging van de raad in de Regioagendacommissie (RAC) draagt, naast de taken
vastgelegd in het Reglement van Orde van de RAC, zorg voor de informatieoverdracht tussen de
raad en de RAC, alsmede voor het beschikbaar stellen van de notulen van de RAC aan de raad;
5. De afvaardiging van de raad in de RAC is niet verantwoordelijk voor de informatieoverdracht over
en weer tussen de raad en de GMR – deze taak behoort primair toe aan het college en de
desbetreffende portefeuillehouder, alsmede het Algemeen Bestuur (AB) van de GMR.

Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (hierna GMR) is op 1
januari 2021 van start gegaan. De democratische legitimering en controle heeft in de aanloopfase
veel aandacht gekregen, zowel van de zijde van de toen betrokken bestuurders als ook van de raden
van de deelnemende 18 gemeenten. Dit heeft geresulteerd in diverse moties in de betrokken raden,
waaronder die van onze gemeente, gericht op vooral de positie van de vertegenwoordiging van de
raden in of bij de bestuursstructuur van de GMR.
Inmiddels zijn door het Algemeen Bestuur (AB) van de GMR diverse documenten opgesteld
(conceptbegroting, concept-Regionale agenda, concept-informatieprotocol, Bestuursakkoord).

Voorstel aan de raad
De raden worden in de gelegenheid gesteld om op de conceptbegroting, de concept-Regionale
agenda en het bestuursakkoord een zienswijze in te dienen. Voor deze documenten zijn dan ook een
raadsvoorstellen opgesteld die geagendeerd staan voor deze raadsvergadering.
Daarnaast heeft het AB van de GMR een concept-informatieprotocol vastgesteld. Voor dit
informatieprotocol is niet voorzien in een zienswijzeprocedure. Gelet op de inhoud en het belang van
dit protocol wordt, reeds in lijn met dit raadsvoorstel, hierop een reactie ingediend. Ook hiervoor wordt
u in deze raadsvergadering separaat een voorstel voorgelegd.
In dit informatieprotocol zijn afspraken vastgelegd over welke informatie de raden, colleges en
ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten, op welk moment kunnen verwachten vanuit
de GMR.
Uw afvaardiging in de RAC heeft gemeend in aanvulling op dit protocol van de GMR de werkrelatie
tussen raad en college vast te leggen wat betreft de informatievoorziening omtrent de GMR.
Met de werkafspraken wordt vastgelegd hoe binnen en tussen eigen gemeentebestuur wordt
gecommuniceerd over de GMR en de Renkumse deelname daaraan.

Beoogd effect
Het doel van deze werkafspraken is het optimaliseren van de informatievoorziening vice versa tussen
raad en college/portefeuillehouder inzake de GMR. Op deze wijze denken wij bij te dragen aan de
democratische legitimering van de GMR.

Toelichting op de beslispunten / argumenten
College en raad zijn vaker en al langer in gesprek over informatieverstrekking omtrent
gemeenschappelijke regelingen (o.a. Notitie Intergemeentelijke samenwerking 2014
Besturingsfilosofie).
Ook heeft de RTA-werkgroep ‘Gemeenschappelijke Regelingen’ hierover door de raad overgenomen
voorstellen gedaan, vooral gericht op de inrichting van een zogeheten ‘dashboard’ naar Gelders
model.
Voor geen enkele GR bestaan tot nu toe (voor die GR specifieke) afspraken tussen college en raad
omtrent de informatieverstrekking anders dan het eventueel indienen van zienswijzen op begrotingen
en jaarrekeningen. En ook daarover zijn feitelijk geen afspraken gemaakt, maar is sprake van een
gegroeide gewoonte. Bij geen enkele van deze GR’en bestaat een orgaan dat vergelijkbaar is met de
RAC van de GMR. Juist daarom kan het van extra belang zijn om te bezien – als u instemt met deze
werkafspraken – of dergelijke werkafspraken ook te maken zijn voor andere GR’en.
Het maken van heldere afspraken over de werkrelatie tussen raad en college aangaande
informatievoorziening omtrent de GMR draagt bij aan:
- een soepel werkproces;
- de invulling van de controle taak van de raad (en daarmee aan de legitimering van deze GR);
- verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming in de raad.

Kader
-

Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Gemeenschappelijk Regeling Regio Arnhem-Nijmegen.
Reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (art. 15).

Kanttekeningen
-

Het instemmen met dit voorstel heeft geen invloed op de positie van Renkum binnen de GMR. De
invloed beperkt zich tot de onderlinge verhoudingen binnen het Renkums bestuur daar waar het
gaat om de GMR.
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Voorstel aan de raad
-

Al hoewel er bij geen enkele van deze GR’en bestaat een orgaan dat vergelijkbaar is met de RAC
van de GMR (waardoor de verbinding tussen GR en deelnemende raden versterkt kan worden)
kan het van extra belang zijn om te bezien – als u instemt met deze werkafspraken – of dergelijke
werkafspraken ook te maken zijn voor andere GR’en en kunnen bijdragen aan een verbeterde
informatiepositie van de raad.

Draagvlak
De Renkumse afvaardiging binnen de RAC, als steller van dit raadsvoorstel, heeft de raad per mail
geïnformeerd op 17 april jl. over dit voornemen met het verzoek aan te geven of hiervoor binnen de
raad voldoende draagvlak is.

Aanpak/Uitvoering
-

-

Indien uw raad besluit deze werkafspraken vast te stellen, legt u hiermee de interne werkrelatie
vast die geldt voor de informatievoorziening tussen raad en college inzake de GMR. Mocht blijken
dat er behoefte is deze afspraken uit te rollen naar andere GR-en dan kan dit eventueel worden
vastgelegd in een intern ‘Informatieprotocol GR-en’.
Conform ons reglement van orde is dit initiatiefvoorstel voor een advies voorgelegd aan het
college. Het college heeft de stellers laten weten zich te kunnen vinden in het voorstel. Het college
heeft daarbij de suggestie gedaan om een (kleine) lokale evaluatie over de voorgestelde
werkwijze – bijvoorbeeld na twee jaar – alvast af te spreken. De stellers nemen deze suggestie
over en stellen voor om de hier vastgelegde werkwijze in mei 2023 te evalueren en de uitkomsten
voor te leggen aan de raad.

Communicatie
n.v.t.

Financiële consequenties
Geen.

Juridische consequenties
Geen.

Effect op vermindering regeldruk
Het betreft hier een interne werkafspraak tussen de raad en het college.

Alternatieven
Bij niet instemmen is het aan het college c.q. de portefeuillehouder/AB-lid, conform het conceptinformatieprotocol van de GMR, om, naast de in wetgeving vastgelegde informatieplicht (begroting,
jaarrekening) te bepalen welke informatie gedeeld wordt met de raad. Ook de wijze waarop is dan
aan de portefeuillehouder/AB-lid.

Bijlagen
-

Bijlage 1: concept-informatieprotocol, zoals voorlopig vastgesteld door het AB van de GMR op
7 april 2021.
Bijlage 2: 210415-RAC-verslag raad Renkum.004
3

