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Beste raads- en commissieleden,
Kent u het nog?
Ieder jaar vlak vóór het zomerreces was er een race tegen de klok voor de raad om zienswijzen
te bedenken voor de begrotingsvoorstellen van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en).
Frustraties van de raadsleden alom, want op die wijze wordt de raad alle invloed ontnomen.
Dat is nu anders!
Ten eerste:
De GR-en kondigen hun beleidsvoornemens al in december aan (kaderbrief).
De daarop door hen te ontvangen zienswijzen van de raden (vóór 1 maart) worden verwerkt in
een concept-begroting waarop de gemeenteraden in mei-juni kunnen controleren of hun
zienswijzen zijn overgenomen.
Ten tweede:
In een gezamenlijke avond kunnen de raden in de regio hun evt. zienswijzen op elkaar
afstemmen, zodat er in een AB-vergadering een meerderheid kan ontstaan.
Opgelost!

Dat is dus de invloed op de GR-en die de gemeenteraden toekomt!

Verder zijn er afspraken met de GR-en gemaakt over
- het sturen van agenda’s van de AB-vergaderingen aan de gemeenteraden;
- gemeenteraden worden vooraf betrokken bij nieuwe (beleids-)ontwikkelingen;
- er worden werkbezoeken georganiseerd;
- en af en toe worden de GR-en geëvalueerd over de reden van hun bestaan.
Dat zijn allemaal acties waarbij de raadsleden feitelijk alleen maar hoeft te ontvangen en daar
tevreden over te zijn.
……. maar meer actieve belangstelling kan het raadswerk nog leuker maken.
Voor wie belangstelling heeft voor een bepaalde GR, heb ik een aanbod:
Wie wil er (met mij) een AB-vergadering bijwonen van een GR? Dan kun je kijken hoe dat er daar
aan toe gaat en je mag in een commissievergadering je collega’s bijpraten over eventuele
aandachtspunten. Ik zal daarom per ontvangen AB-agenda vragen wie er gelegenheid heeft om
mee te gaan. Er zijn 9 GR-en, dus dat met toch voor een raad van 31 personen te doen zijn.
Meerwaarde: ja!
Je kunt je profileren op een bepaald gebied; bouwt aan je netwerk en je hebt via de
terugkoppeling invloed op de politieke agenda.
(Stiekem verwacht ik dat er een ‘werkgroep’ vanuit de raad ontstaat die de raad op onafhankelijke
wijze informeert en eventueel adviseert.)
Disclaimer
De afspraken met de GR-en en het genoemde aanbod passen binnen de ondersteuning die u
van de griffie verwacht. De inzet van raadsleden is facultatief maar onvermijdbaar.
Hans Wijnveen
Loco-raadsgriffier

