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Geadviseerd besluit 

Overgaan tot benoeming van raadsleden/collegeleden in de diverse externe gremia. 

 

Samenvatting 

Eén van de gevolgen van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen is, dat moet worden 

voorzien in de benoeming van leden in besturen van gemeenschappelijke regelingen. Ten 

aanzien van het benoemen van de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente 

Renkum in genoemde besturen is uw raad het ter zake bevoegde bestuursorgaan. 

 

Beoogd effect 

Optimale bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeente Renkum in desbetreffende gremia.  

 

Kader/Argumenten/Kanttekeningen 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 

desbetreffende gemeenschappelijke regelingen. 

Bij gemeenschappelijke regelingen gaat het om verlengd lokaal bestuur.  

 

De Wet gemeenschappelijke regelingen is niet gedualiseerd. Het is dus niet zo, dat een 

Algemeen bestuur alleen maar kan bestaan uit raadsleden en een Dagelijks bestuur alleen 

maar uit collegeleden. 

De desbetreffende gemeenschappelijke regeling geeft aan uit welk bestuursorgaan of welke 

bestuursorganen de gemeentelijke vertegenwoordiging moet of kan worden benoemd.   

Voor zover er keuzemogelijkheden zijn is het aan uw raad hoe hiermee om te gaan. 
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1. Stadsregio Arnhem-Nijmegen: Stadsregioraad (het Algemeen Bestuur) 
Uw raad dient 2 leden en 2 plaatsvervangende leden uit raad en/of college te kiezen: 
 
a) Vertegenwoordiging door raads- en/of collegeleden; kiezen uit de opties: 

• twee wethouders en als plaatsvervangers twee andere wethouders 

• twee raadsleden en als plaatsvervangers twee andere raadsleden 

• een wethouder en een raadslid en als vervangers een andere wethouder en 

een ander raadslid (is voorstel van college) 

• een mengvorm van de bovengenoemde drie opties. 

 

De coalitiepartijen opteren voor vertegenwoordiging door twee wethouders en als 

plaatsvervangers twee andere wethouders. 

 

b) Bemensing:   

      

De coalitiepartijen stellen voor te benoemen de wethouders de heer E. Heinrich 

(Commissie Bestuur en Financiën) en de heer J. Verstand (Commissie Mobiliteit en 

Werken, Commissie Ruimte en Wonen) tot leden en wethouder A.D.Ruwhof en H.J. van 

den Berg-van Zijl tot plv. leden. 

 

PvdA, CDA, PRD en RZS hebben geen raadsleden uit hun fractie voorgedragen. 

 

c) functieverdeling plaatsvervangend lid ter vergadering in te vullen: 

Commissie Bestuur en Financiën 

Commissie Mobiliteit en Werken 

Commissie Ruimte en Wonen 

 

 

2. Euregio Rijn-Waal: Euregioraad (het Algemeen Bestuur) 

Uw raad dient 2 leden en 2 plv. leden te benoemen uit uw midden inclusief uw voorzitter; 

en 1 lid en 1 plv. lid uit het college. 

 

Vanuit het college: wethouder E. Heinrich 

Vanuit D66 zijn voorgedragen mevrouw D.A. Bondt (D66) en de heer R. Bouwman 

(D66). 

VVD heeft dhr. T.A. de Boer voor deze functievoorgedragen. 

PvdA heeft mevrouw H.G.A.M. Miltenburg voor deze functie voorgedragen. 

PRD heeft de heer Th.H.J. Bartels voorgedragen voor deze functie. Hij opteert alleen 

voor lidmaatschap en niet voor een functie als plaatsvervanger. 

CDA en RZS hebben voor deze functie geen kandidaat voorgedragen. 

 

3. Regionaal Historisch Centrum “Gelders Archief”: Algemeen Bestuur 

De raden van de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal, de voorzitters 

inbegrepen, dienen uit hun midden of uit de kring van wethouders gezamenlijk 1 lid aan 

te wijzen. 



Vervolg voorstel aan raad

 

  

pagina 3 van 4  

 

 

 

Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt op het tijdstip waarop de 

zittingsperiode afloopt. 

Een persoon waarvan het lidmaatschap aldus is beëindigd, kan opnieuw worden 

aangewezen. 

 

De afgelopen raadsperiode is dit lidmaatschap vervuld door de burgemeester van de 

gemeente Renkum. 

 

De coalitiepartijen opteren voor voortzetting van het lidmaatschap door burgemeester 

J.P. Gebben. Uit Rheden en Rozendaal zijn tot op heden geen berichten ontvangen die 

erop duiden dat deze benoeming daar niet wordt gedragen.  

 

4. Veiligheid en gezondheidsregio Gelderland Midden: Algemeen Bestuur 

Uw raad dient 2 leden aan te wijzen uit het college. 

Voorstel van de coalitiepartijen: de portefeuillehouders Openbare orde en Veiligheid 

(burgemeester J.P. Gebben) en de portefeuillehouder Volksgezondheid (wethouder H.J. 

van den Berg-van Zijl). 

 

CDA, PvdA, PRD en RZS hebben voor deze functie geen kandidaat voorgedragen. 

 

5. Het Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken 

Uw raad dient een lid van het algemeen bestuur te benoemen en diens 

plaatsvervanger. 

Voorstel van de coalitiepartijen is om wethouder J. Verstand te benoemen en 

wethouder H.J. van den Berg –van Zijl als diens plaatsvervanger.  

 

 CDA, PvdA, PRD en RZS hebben voor deze functie geen kandidaat voorgedragen. 

 

6. ODRA 

Voorstel van de coalitiepartijen is om wethouder A.D. Ruwhof te benoemen en 

wethouder J. Verstand als diens plaatsvervanger. 

 

 CDA, PvdA, PRD en RZS hebben voor deze functie geen kandidaat voorgedragen. 

 

7. De Recreatiegemeenschap Veluwe nv 

De gemeente is aandeelhouder in de RGV. De portefeuillehouder recreatie en toerisme 

is de meeste gerede bestuurder om  Renkum in de Algemene vergaderring van 

Aandeelhouders te vertegenwoordigen. De burgemeester geeft hem/haar per AvA een 

volmacht.  

 

Voorstel van de coalitiepartijen: wethouder E. Heinrich. 

CDA, PvdA, PRD en RZS hebben voor deze functie geen kandidaat voorgedragen. 
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Aanpak/Uitvoering/Communicatie 

Na uw besluitvorming zullen uw benoemingsbesluiten worden meegedeeld aan de 

desbetreffende Dagelijkse Besturen en bekend worden gemaakt in de Hoog en Laag en op de 

gemeentelijke website. 

 

Alternatieven 

Algemeen:  

Het is uw bevoegdheid om desgewenst, waar desbetreffende gemeenschappelijke regeling dat 

toelaat, andere raadsleden en/of collegeleden te benoemen. 

 

Specifiek: 

Bij 1) De KAN raad: in het voorstel hierboven zijn de alternatieven al aangegeven. 

Bij 4). “Gelders Archief”: een raadslid of een ander collegelid.  

 

 


