
 
 
 
 

                

Raad 29 juni 2022 

Motie is unaniem aangenomen. 

Motie Waarborg de positie van de regioagendacommissie  

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

2022 

Constaterende dat: 

• De timing van de vergaderingen van de regioagendacommissie plaatsvindt 
vlak nadat de stukken worden geopenbaard en verzonden aan het 
algemeen bestuur en/of de Raden. 

• De regioagendacommissie adviseert aan het algemeen bestuur van de 
Groene Metropoolregio, maar daarvoor in het slechtste geval maar twee 

dagen de tijd voor heeft.  
• De gemeente Raad de bestuurder van de gemeente Renkum in het 

algemeen bestuur alleen maar achteraf kan aanspreken iets meegeven 

omdat het algemeen bestuur al heeft vergaderd.  
• Het niet bijdraagt aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad, alleen 

borgen we een achteraf controlerende rol.  
 

Overwegende dat: 

 

• Per 1 juli 2022 de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen in werking treedt.  

• Die wet ertoe strekt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke 
regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van onder andere 
gemeenteraden bij taken die in gemeenschappelijke regelingen worden 

uitgevoerd te versterken.  
• Deze motie veel steun kreeg in de Regio meeting van 2 juni, en de meeste 

gemeenteraden uit de regio deze motie met deze strekking ook indienen. 
 

Roept het college op: 

• Dat de bestuurder van de gemeente Renkum in het algemeen bestuur de 
opdracht te geven in het algemeen bestuur deze kwestie aan de orde te 

stellen, en in het algemeen bestuur de oproep doet om een besluit te 
nemen namelijk:  
 

De opdracht aan het Dagelijks bestuur te geven de agenda zo aan te 
passen, dat de Raden voldoende tijd wordt geboden om een politiek-

bestuurlijke dialoog te voeren met hun bestuurder in de aanloop naar een 
vergadering van het Algemeen bestuur.  
 

 Roept de Renkumse Regionale Agenda commissieleden op: 

• Bij het Algemeen bestuur en erop toe te zien dat er een verbeterde 

agenda tot stand wordt gebracht. 
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