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Geadviseerd besluit
Raadsleden en collegeleden te benoemen in de besturen van de in dit voorstel genoemde externe 
gremia.

Toelichting op beslispunten
Nu na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. de nieuwe raad is geïnstalleerd en op 18 mei de 
wethouders zijn benoemd, is het moment daar om nieuwe leden te benoemen in de besturen van 
onze verbonden partijen. Uw raad is bevoegd leden te benoemen in de Euregioraad van de Euregio 
Rijn-Waal. Daarnaast kan uw raad een lid benoemen in de bestuurscommissie van de VGGM.

Wat betreft onze overige verbonden partijen is het college bevoegd om hiervoor bestuursleden aan 
te wijzen.

Beoogd effect
Een optimale bestuurlijke vertegenwoordiging van onze gemeente in onze verbonden partijen.

Kader
Het wettelijke kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
gemeenschappelijke regelingen van onze verbonden partijen. Bij GR-en gaat het om verlengd 
lokaal bestuur.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen geldt dat in het geval een regeling uitsluitend 
door colleges is getroffen, het (algemeen) bestuur van die regeling uitsluitend uit collegeleden 
bestaat. De meeste GR-en waaraan we deelnemen zijn collegeregelingen. Dit houdt in dat het 
college bevoegd is tot benoeming van bestuursleden. Zoals genoemd, is de raad bevoegd tot 
benoeming van vertegenwoordigers in de Euregio Rijn-Waal. Daarnaast is de raad bevoegd om een 
vertegenwoordiger uit het college te benoemen in de bestuurscommissie Veiligheid en gezondheid 
van de VGGM.

Argumenten
De regelingen van de onderstaande verbonden partijen geven aan uit welk bestuursorgaan of 
welke bestuursorganen de gemeentelijke vertegenwoordiging moet of kan worden benoemd. 
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Onderstaand wordt voorgesteld wie vanuit de raad en het college wordt benoemd in de besturen/ 
bestuurscommissies van deze GR-en.

Verbonden partij Vertegenwoordiger Plaatsvervangend 
vertegenwoordiger

Euregio Rijn-Waal
De raad dient twee leden en twee plaatsvervangende 
leden te benoemen vanuit haar midden en één lid en 
één plaatsvervangend lid vanuit het college.

• Vanuit de raad:
Norbert Mergen 
John Bartels 

• Vanuit het 
college:
Burgemeester 
Agnes Schaap

• Vanuit de raad:
Annemiek 
Nijeboer

• Vanuit het 
college:
Wethouder 
Daniëlle van 
Bentem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
(VGGM)
De raad is bevoegd tot het aanwijzen van een 
collegelid tot lid van de bestuurscommissie Veiligheid 
en gezondheid.

• Bestuurscommiss
ie Veiligheid en 
gezondheid:
Wethouder 
Marinka Mulder

Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Geen.

Draagvlak
Niet van toepassing.

Aanpak/ Uitvoering
Na besluitvorming zullen uw benoemingsbesluiten worden meegedeeld aan de desbetreffende 
dagelijkse besturen en bekend worden gemaakt in de Rijn en Veluwe en op de gemeentelijke 
website.

Communicatie
Zie onder Aanpak/ Uitvoering.

Financiële consequenties
Geen.

Juridische consequenties
De benoemde raadsleden en collegeleden zijn bevoegd om de gemeenteraad/ de Gemeente 
Renkum in de betreffende verbonden partijen te vertegenwoordigen.

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.
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Alternatieven 
Het is uw bevoegdheid om indien gewenst een andere vertegenwoordiger uit het college aan te 
wijzen in de bestuurscommissie van de VGGM. 
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