Oplegnotitie Groene Metropoolregio Beuningen
Van AB-leden (burgemeester en (plv-lid) wethouder Driessen) en de
leden van regio-agendacommissie (Raadsleden Bril en Plaizier)
Aan: commissie AZ 7 April

Algemeen

Deze oplegnotitie zet twee trajecten uiteen:
1.
Vaststellen van het informatieprotocol
2.
Vaststellen van vijf bestuursopgaven Groene Metropoolregio
Het traject waar op dit moment inbreng van de wordt gevraagd is het traject tot het vaststellen van
het informatieprotocol. Bij dit onderdeel zijn discussie- en vraagpunten geformuleerd.
1. Traject vaststellen van het informatieprotocol
het college biedt het informatieprotocol aan voor consultering/zienswijze in de commissie AZ van 7
april en zal de bevindingen van de commissie meenemen in de zienswijze die gestuurd wordt naar
het AB van de Groene Metropoolregio. Dit is afgesproken in een vooroverleg van AB-leden
(burgemeester en (plv) wethouder Driessen) en de leden van regio-agendacommissie (Raadsleden
Bril en Plaizier).
Dit informatieprotocol is in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Groene
Metropoolregio. Omdat het gaat over de informatie aan de colleges en raden van de gemeenten, is
het belangrijk om hen vooraf te betrekken bij de totstandkoming van het protocol en hierop input te
laten leveren. De AB-leden leggen daarom hierbij de concept versie ter consultatie aan de
raadscommissie AZ. Vervolgens zal het AB het informatieprotocol definitief vaststellen.
2. Traject vaststelling vijf bestuursopgaven Groene Metropoolregio
In het najaar beslist de gemeenteraad definitief over al dan niet “intekenen” op de bestuursopgaven.
Het betreft de navolgende bestuursopgaven: - verbonden regio (o.a. mobiliteit)
-

circulaire regio (o.a. duurzaamheid, RES)

-

productieve regio (o.a. economie, RPW)

-

ontspannen regio (o.a. recreatie, toerisme)

-

groene groei regio (o.a. wonen)

Ad 1. Informatieprotocol
Letterlijk staat in het informatieprotocol (doel en uitgangspunten):
Doel
In dit informatieprotocol maken we afspraken over welke informatie de raden, college’s en
ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten, op welk moment kunnen verwachten vanuit
de Groene Metropoolregio. Met dit informatieprotocol versterken we de kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraden, door duidelijke afspraken over welke informatie wanneer
moet worden aangeleverd. Daarnaast beschrijft het informatieprotocol welke methodes er zijn
(naast de formele momenten) om informatie te delen en uit te wisselen met elkaar.
De Groene Metropoolregio is nog volop in ontwikkeling. Dat kan betekenen dat een aanpassing van
de afspraken die we maken in dit protocol op een bepaald moment noodzakelijk is.

Uitgangspunten
We hanteren een aantal uitgangspunten ten aanzien van de informatievoorziening vanuit de Groene
Metropoolregio, die leidend zijn bij het opstellen van dit informatieprotocol:
1. We stellen aan alle deelnemende gemeenten dezelfde informatie beschikbaar.
2. We zijn transparant over de werkwijze en de besluitvorming binnen de Groene Metropoolregio.
3. Voor een goede balans tussen transparantie en bureaucratie, rapporteren we op hoofdlijnen.
4. We rapporteren op inhoud, proces en op financieel vlak.

Discussie/vraagpunten/aandachtspunten
1. We stellen aan alle deelnemende gemeenten dezelfde informatie beschikbaar.
Dit uitgangspunt is prima, vraag is wel hoe raad/college dezelfde informatie willen
ontvangen.
Bv. vlugschrift na een AB-vergadering of een openbare, digitale uitzending. Welke wensen
hebben de fracties?
2. We zijn transparant over de werkwijze en de besluitvorming binnen de Groene
Metropoolregio.
Wat is de relatie tussen lokaal beleid en regionaal beleid? Welke prioriteiten er zijn binnen
de 5 bestuursorganen? Hoe zorgen wij voor integraliteit hiervan?
3. Voor een goede balans tussen transparantie en bureaucratie, rapporteren we op hoofdlijnen.

Wat is de precieze rolverdeling tussen de collegeleden en de agendacommissieleden?
Welke verwachtingen hebben de commissieleden hierbij? Hoe worden de
vijfbestuursopgaven inhoudelijk besproken in de commissie(s)? Welke andere aanvullende
afspraken wil de commissie maken?

4. We rapporteren op inhoud, proces en op financieel vlak.
Hoe rapporteert de Groene Metropoolregio? Welke informatie, kwalitatief/kwantitatief en
wanneer? De regio-agendacommissieleden Beuningen zien hier een belangrijke
meedenkende rol voor zichzelf weggelegd. Zien de commissieleden dit ook zo?

Ad 2. Vervolgplanning vijf bestuursopgaven Groene Metropoolregio
In het AB van 7 april a.s. worden de concept bestuursopgaven (als ze gereed zijn) aangeboden ter
bespreking. Daarna zullen de bestuursopgaven doorgeleid worden naar de 18 gemeenten voor een
reactie (soort zienswijze) op de opgaven.
Er wordt nadrukkelijk nog geen besluit verwacht, maar wel een gevoel of de opgaven de goede
richting hebben. Wel wordt een uitgesproken intentie verwacht van de gemeente (i.c. de
gemeenteraad) of zij in het najaar definitief gaan besluiten of ze al of niet gaan “intekenen” op de
verschillende opgaven. Het lijkt een wat ingewikkeld proces, maar dit heeft alles te maken met de 1e
keer dat er gewerkt gaat worden met de bestuursopgaven waarop de raad kan intekenen.
Het college wil het proces goed en zorgvuldig uitvoeren. Voor de raadsplanning betekent dit het
volgende proces:







Het college zal de raad een voorstel doen in de vorm van een reactie/zienswijze op de
concept bestuursopgaven. Dit voorstel zal het college uiterlijk 8 juni a.s. in haar vergadering
vaststellen.
Het voorstel zal geagendeerd worden in de commissie AZ van 23 juni a.s.
In de raadsvergadering van 6 juli a.s. zal de reactie/zienswijze worden vastgesteld, gelijktijdig
met de vaststelling van de Perspectiefnota waarin met de uitgaven aan de bestuursopgaven
(voorlopig) rekening is gehouden.
Het AB van de Groene Metropoolregio zal alle zienswijzen van de 18 gemeenten in de
zomerperiode verwerken.

