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Beste bestuursleden,

Op 11 maart 2021 heeft u ons het Informatieprotocol Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-
Nijmegen en de Richtlijnen voor toetreding en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling ter 
consultatie toegestuurd. In uw brief van 14 april 2021 heeft u ons ook gevraagd om te reageren op 
het Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board.

Informatieprotocol en Richtlijnen voor toetreding en uittreding

We hebben de drie aan ons voorgelegde regelingen met belangstelling gelezen. Wat betreft de 
Richtlijnen voor toetreding en uittreding zien we geen aanleiding om u een reactie te sturen. We 
willen wel een reactie naar voren brengen op het Informatieprotocol. Het gaat hierbij om de 
volgende punten:

 Op pagina 2 wordt als uitgangspunt genoemd dat alleen op hoofdlijnen gerapporteerd wordt. 
Wel dienen de onderliggende stukken beschikbaar te zijn en blijven, tenminste voor de 
Regioagendacommissie. Weliswaar wordt onder 4.3 aangegeven dat – gelet op het openbare 
karakter van de vergaderingen van het algemeen bestuur de stukken beschikbaar blijven voor 
raadsleden, maar dit zou ook moeten gelden voor de stukken die onder de op pagina 6 
genoemde geheimhouding vallen.

 Op pagina 2 is in de tekst van het Informatieprotocol zelf opgenomen hoe hierover besloten kan 
worden. Dit had beter in een afzonderlijk beslisdocument kunnen worden opgenomen en niet in 
het protocol zelf. Daarnaast mist onder dit kopje de procedure hoe het Informatieprotocol 
gewijzigd kan worden.

 Wat betreft het op pagina 3 en 4 genoemde maatschappelijk adviesforum is het wenselijk dat 
ook de raden in de gelegenheid worden gesteld om hiervoor voordrachten te kunnen/ mogen 
doen.

 De status van eventuele peilingen – naast de genoemde resoluties – tijdens raadsontmoetingen, 
zoals aangeduid op pagina 4 dient te worden verduidelijkt.

 Aangegeven staat dat de Regioagendacommissie de openbaarheid van een raadsontmoeting 
bepaalt. Artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft aan dat de bevoegdheid 
om geheimhouding op te leggen berust bij het algemeen bestuur. De Regioagendacommissie 
lijkt daarmee niet het aangewezen orgaan om de geheimhouding op te leggen.

 Op pagina 5 is sprake van het vaststellen van een zienswijzenota nadat het algemeen bestuur 
de begroting heeft vastgesteld. We pleiten ervoor dat de zienswijzenota wordt gedeeld met de 
colleges/ raden voordat het algemeen bestuur (uiterlijk 1 augustus van het jaar) de begroting 
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vaststelt. Op deze manier nemen de raden in ieder geval op tijd kennis van de reacties van de 
andere raden en de antwoorden daarop. Dit geeft de mogelijkheid om het eigen lid van het 
algemeen bestuur nog te adviseren.

 Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam de reactietermijnen voor de begroting en de 
jaarrekening gelijk te trekken – dus of twee maanden als reactietijd of acht weken (zie pagina 5 
en 6). 

 We verzoeken om bij het aanbieden van de definitieve jaarrekening de zienswijzenota (zie 
pagina 6) mee te zenden naar zowel de deelnemende raden als ook Provinciale Staten.

 Op pagina 6 wordt onder 4.3 aandacht gegeven aan ‘informatie op verzoek’ door raden en/of 
raadsleden. Hierbij graag ook toevoegen de rekenkamercommissies van de deelnemende 
gemeenten.

 In de slotbepaling op pagina 7 is geen eindigheid van het protocol opgenomen. Overwogen kan 
worden om – naar analogie van het Reglement van Orde van de Regioagendacommissie en de 
gemeenschappelijke regeling zelf – om in ieder geval een evaluatiemoment op te nemen uiterlijk 
aan het einde van 2021.

Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board

Wat betreft het Bestuursakkoord onderschrijven we het belang om de samenwerking tussen de 
Groene Metropoolregio, de Provincie en de Board goed te regelen, zodat we de opgaven/ ambities 
die we als Groene Metropoolregio hebben beter kunnen realiseren. Dit moet gebeuren op basis van 
partnerschap en gelijkwaardigheid tussen de drie partijen en wat ons betreft is dit in het 
Bestuursakkoord op goede wijze vastgelegd. We kunnen ons dan ook herkennen in het akkoord en 
zien geen aanleiding om hier inhoudelijk op te reageren.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier, de voorzitter,

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap
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