Motie
Motie vreemd aan de orde
Onderwerp: Motie 3: Grip op samenwerkingsverbanden - initiatief raadskring Regio Rivierenland
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 20 juni 2019,

Constateert dat er onvoldoende grip is vanuit de raden op intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en dan met name op gemeenschappelijke regelingen;
dat deze constatering al jarenlang een discussiepunt is en tot nu maatwerk ontbreekt.
Is van oordeel:
• dat een gemeenteraad moet weten welke samenwerkingsverbanden er zijn en welke aspecten
daarvan wezenlijke zaken betreffen (inhoud, kosten, risico’s), en welke geheel overgelaten
kunnen worden aan het college;
• dat een gemeenteraad inzage heeft in relevante kenmerken zoals het onderwerp van een
regeling motieven om samen te werken, de partners, de gekozen vorm, de beoogde
resultaten en doelstellingen, kosten en risico’s, de status van de samenwerking;
• dat de gemeenteraad vervolgens voor zichzelf overzicht kan scheppen aan de hand van
projecties als:
- met welke partijen werkt de gemeente het meest samen?
- wat zijn samenwerkingsverbanden met het grootste strategisch belang?
- welke verbanden vragen aandacht van de raad en welke uitsluitend van het college?
Neemt in overweging dat de raad over zijn eigen agenda gaat en dat het belang van grip en toezicht
op gemeenschappelijke regelingen meer en meer toeneemt.
Stelt vast dat er op dit moment:
• geen eenduidige procedures zijn rondom de zienswijzen van gemeenteraden op
beleidsstukken, kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke
regelingen;
• weinig tot geen afstemming bestaat tussen de gemeenteraden in Rivierenland over de data
van besluitvorming rondom de zienswijzen (oftewel de vergaderschema’s);
• er weinig tot geen inhoudelijke afstemming plaats vindt over de stukken van de
gemeenschappelijke regelingen tussen de gemeenteraden (ontmoeten, verbinden en
afstemmen).
Is van oordeel dat het mandaat aan de vertegenwoordigers een lokale aangelegenheid is.

De raad,
Gehoord hebbende de beraadslaging,
Roept de gemeenteraden op om:
• een raadskring Regio Rivierenland te initiëren, waarbinnen afstemming plaats kan vinden over
inhoudelijke onderwerpen op het gebied van gemeenschappelijke regelingen;
• de geleding raadsleden van de regionale agendacommissie van de GR Regio Rivierenland
(RAC) voorlopig als afvaardiging vanuit de gemeenteraden te laten fungeren als
kwartiermakers met de volgende opdracht:
>- het opstellen van de eerste wensen en doelen (gemeenschappelijk manifest - stip op de
horizon);
de organisatie van een definitieve raadskring voor te bereiden,
en gaat over tot de orde van de dag.

