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Regioagendacommissie 
Groene Metropoolregio

Geadviseerd besluit
De heer E.H. (Eric) Miedema te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad 
van Renkum in de regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (RAC 
GMR).

Toelichting op beslispunten
De gemeenteraad is voor de RAC GMR bevoegd om raadsleden aan te wijzen als 
vertegenwoordigers. Iedere gemeenteraad benoemt naast twee raadsleden ook één raadslid tot
plaatsvervangend lid. In de raadsvergadering van 18 mei 2022  zijn door de raad twee 
vertegenwoordigers benoemd, te weten de heer O.P. (Oswald) Velthuizen  en mevrouw D.L. 
(Dorien) Firet. Er is toen geen plaatsvervangend lid benoemd. Met voorliggend raadsvoorstel 
wordt hier alsnog aan voldaan.

De taken van de RAC  zijn vastgelegd in een Reglement van Orde dat de 
Regioagendacommissie heeft vastgesteld. 

De taken luiden als volgt:
- 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. 

- 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 scheppen van randvoorwaarden 
opdat de raden na aanbieding van de regionale agenda kunnen besluiten over 
deelname aan een opgave. 
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- 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
Met de benoeming van het plaatsvervangend lid is voorzien in een volledige vertegenwoordiging
van de gemeenteraad van Renkum in de RAC GMR.

Kader
In artikel 3, lid 1 van het Reglement van Orde RAC GMR is bepaald dat de benoeming van 
leden en een plaatsvervangend lid een bevoegdheid is van de gemeenteraad van de 
deelnemende gemeenten.

Argumenten
Met de benoeming van een plaatsvervangend lid is indien noodzakelijk vervanging in de RAC 
GMR gewaarborgd. 

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Draagvlak
De fracties zijn gevraagd om kandidaten uit hun midden voor te dragen. De fractie van 
GroenLinks heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.

Aanpak/Uitvoering
Conform artikel 31 van de Gemeentewet gebeurt de benoeming van personen door middel van 
een geheime schriftelijke stemming. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden hiervoor 
een stembriefje indienen. 

Uw benoemingsbesluit wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina in Rijn en Veluwe en op 
de gemeentelijke website. 
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Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Alternatieven
Uw raad is bevoegd een ander raadslid van deze fractie in deze commissie te benoemen.


