
 
 
 
 

              

Raad 29 juni 2022 

Amendement is unaniem aangenomen. 

 

Amendement Duur van de regionale agenda van de Groene Metropool  

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 

2022 

Constaterende dat: 

• Het moment om deze regionale agenda –zo snel na de 
gemeenteraadsverkiezingen- voor meer jaren vast te stellen wordt niet 

optimaal geacht. Raadsleden zijn zo kort na de verkiezingen nog niet 
volledig ingewerkt en dan al voor meer jaren committeren aan een 

regionale agenda is ongewenst. 
• De nieuwe raadsleden die zitting hebben in de Regionale Agendacommissie 

nog zoekende zijn naar een zo goed mogelijke invulling van de 

kaderstellende en controlerende rol voor de gemeenteraad. 
• De gemeenteraadsleden begrip hebben voor de wens vanuit de GMR om 

de regionale agenda voor meer jaren vast te stellen. 
• Tijdens de Regionale consulterende bijeenkomst van 2 juni jongstleden 

duidelijk werd dat er ook bij andere gemeenteraden voornoemde wens op 

basis van de genoemde argumenten leeft, en zal leiden tot vergelijkbare 
amendementen in die gemeenten.  

 
 

Overwegende dat: 

 

• Wij voorstellen om te gaan werken met een tweejarige agenda en daarna 
met een vierjarige agenda die steeds twee jaar na verkiezingen wordt 

vastgesteld. Daarmee wordt voorzien in de behoefte vanuit de GMR en 
wordt recht gedaan aan de positie van de raadsleden. 

• Dit amendement veel steun kreeg bij de Regio meeting van 2 juni, en de 

meeste gemeenteraden uit de regio dit amendement met deze strekking 
ook indienen. 

• Het gaat om de balans tussen de tijd die vereist is voor nieuwe raadsleden 
om zich te verdiepen in de regionale agenda versus de bedrijfscontinuïteit 
van het regiobureau. 

• We moeten voorkomen dat we over vier jaar weer tegen hetzelfde 
probleem aanlopen na de gemeenteraadsverkiezingen. 

• Wat betreft de periode daarna de intentie is voor een langere duur van 
vaststelling dan 2 jaar, mits die vaststelling of einde termijn, niet 
plaatsvindt in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen of vlak 

voor de verkiezingen plaatsvindt. 
• Hiermee wordt voorzien in de behoefte vanuit de GMR en wordt recht 

gedaan aan de positie van de gemeenteraad. 
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Besluit: 

• Dat de Regionale Agenda 2023/2025 voor de duur van twee jaar wordt 

vastgesteld i.p.v. van drie jaar, dus voor de periode van 2023/2024 om 
vervolgens in 2024 de Regionale Agenda voor een periode van 4 jaren 
vast te stellen om zo te voorkomen dat we de Regionale Agenda niet 

hoeven vast te stellen in een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. 

  

Fracties van: 

 

GemeenteBelangen 

 

GroenLinks 

 

PvdA 

 

VVD 

 

D66 

 

CDA  

 


