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Motie vreemd aan de orde inzake meer grip op gemeenschappelijke regelingen 

 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020, 

Constaterende dat: 

1. Veel raads- en commissieleden ervaren dat het lastig is om hun controlerende 

functie goed uit te voeren bij gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR); 

2. De Raadsthema-agenda werkgroep “grip op de GR” (hierna: RTA) onlangs een 

aantal aanbevelingen presenteerde tijdens de raadscommissie van 10 juni 2020; 

3. De provincie bezig is met het opzetten van een digitaal dashboard voor alle GR; 

4. De Connectie, ODRA, MGR, ACV, VGGM en de regio Arnhem-Nijmegen voor onze 

gemeente de belangrijkste GR zijn. 

Overwegende dat: 

 Ook andere gemeenteraden worstelen met het hiervoor bij 1) genoemde 

probleem; 

 Eén van de aanbevelingen van de RTAs om een aantal kritische succesfactoren 

(hierna: KSFS) af te spreken met de GR, waarvan ‘het vertrouwen van de 

medewerkers in de leiding van de organisatie’ er in elk geval één is; 

 Het wellicht mogelijk is de huidige vergaderjaaragenda te optimaliseren zodat er 

meer tijd is voor raadsleden om af te stemmen met andere raden; 

 De RTA een voorstel voor een prototype dashboard heeft gedaan als aanvulling op 

het provinciale dashboard met KSF; 

 Gemeentes overal in het land tegen ongeveer dezelfde uitdagingen aanlopen en er 

mogelijk elders “best practices” ontwikkeld worden die voor onze gemeente 

interessant kunnen zijn. 

 

Draagt het college op om: 

• Te overleggen met de provincie over aansluiting op het huidige dashboard en 

daarbij te verzoeken om KSFS toe te voegen; 

• Te overleggen met de colleges van andere gemeenten die zijn aangesloten bij de 

voor ons belangrijkste GR om zodoende te komen tot goede KSFS per GR en deze 

aan de raden voor te leggen; 

• De GR via het algemeen bestuur op te dragen om deze aldus vastgestelde KSFS 

jaarlijks te rapporteren aan de provincie en jaarlijks te blijven evalueren welke 

KSFS het meest passend zijn voor de GR in kwestie;  

• De provincie te vragen om deze KSFS  te publiceren op het dashboard; 

• Te rapporteren over het resultaat van de afstemming met de provincie naar de 

raad uiterlijk 1 november 2020; 

• Om in het geval aansluiting bij het provinciale dashboard niet mogelijk is, een 

alternatief voorstel aan de raad aan te doen voor een regionaal digitaal dashboard 

uiterlijk 1 juli 2021. 



          

   

Raad 1 juli 2020 
Motie vreemd overgenomen door het 
college van B&W van Renkum. 

Draagt de griffie op: 

• Een afschrift van deze motie tezamen met het prototype dashboard te versturen 

aan de griffies van de gemeenteraden die zijn aangesloten bij de voor ons 

belangrijkste gemeenschappelijke regelingen namelijk de Connectie, de ODRA, de 

MGR en de regio Arnhem-Nijmegen; 

• De raad te informeren als er elders in het land nieuwe “best practices” zouden 

opkomen op het gebied van GR controle door de raden. 

 

Draagt de raad op: 

 

• De agendacommissie te verzoeken om vanaf 2021 een vergaderplanning op te 

stellen waarbij waar mogelijk rekening is gehouden met de wens meer tijd te 

hebben voor afstemming met andere raden en beter te kunnen aansluiten bij de 

aanlevermomenten van informatie door GR’s;  

• Te blijven volgen of er elders in het land nieuwe “best practices” zouden opkomen 

op het gebied van GR controle door de raden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

 

 

 

VVD    PvdA    D66     CDA 

 

Gemeentebelangen  PRD   GroenLinks 

 
De motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van 

handtekeningen voorzien. 

 


