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Geadviseerd besluit
Dhr. Raymond den Burger en dhr. Oswald Velthuizen te benoemen c.q. namens
Renkum af te vaardigen als leden van de Regioagendacommissie Groene Metropool
Regio Arnhem-Nijmegen.

Samenvatting
Op 25 – 26 november 2020 heeft uw raad ingestemd met deelname aan de Groene
Metropool Regio Arnhem-Nijmegen.
De doelstelling van de Regioagendacommissie is dat het Algemeen Bestuur (AB)
weet wat er in de raden leeft en dat de raden weten wat er in de regio speelt. Hiertoe
vormt een vertegenwoordiging uit elke raad een communicatieve schakel tussen het
AB en de raden.
De leden van de Regioagendacommissie weten wat er speelt bij de 18 raden en
reiken mogelijkheden aan om de oordeelsvorming en de besluitvorming bij de 18
gemeenteraden in het proces te stroomlijnen.
De taken van de Regioagendacommissie zijn vastgelegd in een Reglement van Orde
dat de Regioagendacommissie i.o. in concept heeft vastgesteld in hun vergadering
van 8 maart jl.
De taken luiden als volgt:
1. De taak van de commissie is de procesmatige voorbereiding en planning van
de politieke besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers
aan de Groene Metropoolregio.
2. De taak van de commissie is de procesmatige voorbereiding en planning van
de politieke besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers
aan de Groene Metropoolregio met betrekking tot de opgaven en het
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3.

4.

5.

6.

scheppen van randvoorwaarden opdat de raden na aanbieding van de
regionale agenda kunnen besluiten over deelname aan een opgave.
De taak van de commissie is een terugkoppeling aan de raden van de
deelnemers aan de Groene Metropoolregio van hetgeen in elke raad is
besloten ten aanzien van de voorstellen die de Groene Metropoolregio
betreffen. Dit omvat ook de vastgestelde moties en amendementen.
De taak van de commissie is het scheppen van en bijdragen aan
randvoorwaarden opdat de raden de kaderstellende en controlerende taak
rondom de Groene Metropoolregio en de voortgang op de regionale opgaven
kunnen vervullen.
De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Groene
Metropoolregio over hetgeen in de voorgaande leden staat vermeld en over
de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de Groene
Metropoolregio, waaronder het borgen van toegankelijkheid, transparantie en
leesbaarheid van de stukken vanuit de Groene Metropoolregio. Dit omvat ook
het doorgeven van signalen vanuit de raden aan het algemeen bestuur en het
informeren van het algemeen bestuur over standpunten van de raden.
De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Beoogd effect
Deelname van Renkum aan de Regioagendacommissie draagt bij aan de
betrokkenheid, invloed en belangenbehartiging van de gemeente Renkum binnen de
regionale samenwerking.

Kader
De aan dit voorstel ten grondslag liggende Gemeenschappelijke regeling Regio
Arnhem-Nijmegen is een regeling op grond van artikel 1, lid 2 juncto artikel 8, lid 1
van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Het college heeft daarnaast ook het Bedrijfsplan versterkte regio vastgesteld. In dit
bedrijfsplan paragraaf 4.3 wordt het instellen van een Regioagendacommissie
beschreven (taken en samenstelling).

Argumenten
Er kunnen twee raadsleden worden afgevaardigd vanuit Renkum. De griffie heeft de
vraag, welke raadsleden namens Renkum zitting willen nemen in de
Regioagendacommissie, binnen de raad uitgezet. De heren Raymond den Burger en
Oswald Velthuizen hebben zich hiervoor (aan)gemeld. Twee andere raadsleden
hebben zich eerder al teruggetrokken.

Kanttekeningen
-

-

In de raad van 25 – 26 november 2020 is de motie GL - GB - D66 - VVD - PvdA
"The Economic Board" unaniem aangenomen, waarmee de inwonerbijdrage aan
The Economic Board werd geschrapt.
Ook de motie van VVD - GL - GB - PvdA- D66 - CDA - PRD is in deze vergadering
unaniem aangenomen met als onderdeel de toevoeging van een artikel 15, lid 3
van de regeling: “De Regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens
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de raden van Arnhem en Nijmegen en twee, per overige deelnemende gemeente,
aan te wijzen door de betreffende gemeenteraad”.

Draagvlak
In het Fractievoorzittersoverleg van 21 januari 2021 is voorgesteld om twee
raadsleden aan te wijzen als voorlopige vertegenwoordigers van de Renkumse raad
bij de eerste overleggen van de Regioagendacommissie i.o. Raadsleden die interesse
hebben konden zich melden tot 27 januari 2021. Raymond den Burger en Oswald
Velthuizen zijn met goedvinden van de fractievoorzitters aangewezen om de
Renkumse gemeenteraad te vertegenwoordigen in de voorbereidende overleggen
van de Regioagendacommissie i.o.

Aanpak/Uitvoering
In de afgelopen periode is door het bureau van de Groene Metropool Regio Arnhem
Nijmegen in samenwerking met een vertegenwoordiging van de griffierskringen
Gelderland-midden en Rijk van Nijmegen hard gewerkt aan de instelling van de
regioagendacommissie.
Er zijn twee zogenaamde kwartiermakers overleggen georganiseerd op 2 februari en
8 maart 2021. In die overleggen spraken afvaardigingen van de gemeenteraden uit
de regio Arnhem Nijmegen over o.a. de taken van de regioagendacommissie en de
verankering van een werkwijze in een reglement van orde. Op 8 maart jl. heeft dat
geleid tot besluitvorming over een conceptreglement van orde dat de basis kan
vormen voor een (vliegende) start van de regioagendacommissie. In haar eerste
vergadering kan de regioagendacommissie een definitief besluit nemen over haar
eigen reglement van orde. Het concept Reglement van orde is ter kennisname aan
alle gemeenteraden gestuurd.
Naar verwachting komt de Regioagendacommissie op 29 maart a.s. bij elkaar om
een aantal interne zaken te bespreken, waaronder de keuze voor een voorzitter en
de ondersteuning van de Regioagendacommissie.

Evaluatie
De Regioagendacommissie draagt zorg voor de evaluatie van het algemeen
functioneren en de werkwijze van de commissie voor het begin van het kalenderjaar
waarin algemene raadsverkiezingen in de gemeenten plaatsvinden.

Financiële consequenties
Aan dit raadsbesluit zijn geen financiële consequenties verbonden.

Juridische consequenties
n.v.t.

