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Geadviseerd besluit

Benoemen van raads- en collegeleden in diverse externe gremia conform bijgevoegd voorstel.

Toelichting op beslispunten
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar moeten nieuwe leden worden benoemd in 
besturen van gemeenschappelijke regelingen (GR-en) en van privaatrechtelijke rechtspersonen. 

De raad is bevoegd een lid te benoemen in de volgende GR-en: Onderwijszaken, Raad van Toezicht 
PPO de Link en Euregio Rijn-Waal. Daarnaast kan de raad een lid benoemen in de 
bestuurscommissie van de VGGM.

Beoogd effect
Optimale bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeente Renkum in de desbetreffende gremia.

Kader
Het wettelijke kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de 

desbetreffende GR. Bij GR-en gaat het om verlengd lokaal bestuur.

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2014 gewijzigd. In het geval een regeling 
uitsluitend door colleges is getroffen, dient het AB van die regeling uitsluitend uit collegeleden te 
bestaan. De meeste gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Renkum deelneemt, zijn 
collegeregelingen. Dit houdt in dat het college bevoegd is tot benoeming van een bestuurslid.

In de volgende GR-en is de raad bevoegd tot benoeming van een bestuurslid: Onderwijszaken, Raad 

van Toezicht PPO de Link, Euregio Rijn-Waal en VGGM.

Argumenten

De desbetreffende gemeenschappelijke regeling geeft aan uit welk bestuursorgaan of welke 
bestuursorganen de gemeentelijk vertegenwoordiging moet of kan worden benoemd. 
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1. Onderwijszaken (GRO)
De raad is bevoegd tot het aanwijzen van een collegelid tot lid van het AB en een plaatsvervanger. 
Voorstel is om wethouder Marinka Mulder te benoemen en wethouder Leonie Rolink als diens 
plaatsvervanger.

2. Raad van Toezicht PPO de Link

De raad is bevoegd tot het aanwijzen van een raads-/ of collegelid als lid van het AB en als 

plaatsvervangend lid. Voorstel is om Marinka Mulder aan te wijzen als lid en Leonie Rolink als diens 

plaatsvervanger.

3. Euregio Rijn-Waal

Uw raad dient 2 leden en 2 plaatsvervangend leden te benoemen uit uw midden inclusief uw 

voorzitter en 1 lid en 1 plaatsvervangend lid uit het college.

Voorgesteld wordt om vanuit het college te benoemen: Agnes Schaap en Jasper Verstand (plv. lid)

Vanuit de raad is voorgedragen:

Dhr. T.H.J. Bartels

Dhr. O. Hollink

Dhr. O. Velthuizen

Mw. A. Nijeboer

4. VGGM
De raad is bevoegd tot het aanwijzen van een collegelid tot lid van de bestuurscommissie veiligheid 
en gezondheid. Voorstel is om wethouder Leonie Rolink aan te wijzen als lid van deze commissie.

5. Overige gremia

In de overige gremia is het college bevoegd om bestuursleden aan te wijzen. Wij zullen u te zijner 

tijd informeren wie wij als vertegenwoordiger in het betreffende bestuur hebben aangewezen.

Kanttekeningen
n.v.t.

Draagvlak
Intern

Aanpak/Uitvoering
Na besluitvorming zullen de benoemingsbesluiten worden meegedeeld aan de desbetreffende 

Dagelijkse Besturen en bekend worden gemaakt in De Rijn en Veluwe en op de gemeentelijke 

website.

Communicatie
Zie bij Aanpak / Uitvoering

Financiële consequenties
n.v.t.
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Juridische consequenties
De benoemde raads-/collegeleden zijn bevoegd om de raad / de gemeente Renkum in het 

betreffende gremium te vertegenwoordigen.

WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.

Alternatieven 
Het is uw bevoegdheid om desgewenst andere raads-/collegeleden te benoemen, dan in dit voorstel 

genoemd (zie bij Argumenten, punten 1 t/m 4). 
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