
Probleemstelling 

Er is heel veel informatie van de GR’s beschikbaar; knelpunten voor raadsleden zijn de toegankelijkheid en de omvang van de informatie. 

Wettelijk kader 

Artikel Regeling Bevoegdheid raad Termijn 
34b WGR Het DB zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene  

financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. 

--- --- 

35 lid 1 WGR Het DB zendt de ontwerpbegroting 8 weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden aan de raden van  
de deelnemende gemeenten.  

zienswijzen naar DB  8 weken 

35 lid 4 WGR Het AB zendt de begroting na vaststelling, indien nodig, aan de raden van deelnemende gemeenten. zienswijzen naar GS --- 
35 lid 5 WGR Het DB zendt de ontwerpbegrotingswijziging 8 weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden aan de  

raden van de deelnemende gemeenten. 
LET OP: GR kan bepalen t.a.v. welke categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. 

zienswijzen naar DB 8 weken 

35 lid 5 WGR Het AB zendt de begrotingswijziging na vaststelling, indien nodig, aan de raden van deelnemende  
gemeenten. 
LET OP: GR kan bepalen t.a.v. welke categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. 

zienswijzen naar GS --- 

17 WGR De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het gemeenschappelijk orgaan aan de raden  
van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden  
verstrekt. 

inlichtingen vragen --- 

9 en 15 Bbv Verplichte paragraaf in de begroting over de verbonden partijen (stand van zaken en ontwikkelingen). college bevragen --- 
 

Advies om over dit wettelijk kader met de GR’s de volgende nadere afspraken te maken: 

� Ook mogelijkheid tot zienswijzen bij algemene financiële en beleidsmatige kaders en voorlopige jaarrekening geven (art. 34b WGR). 

� Termijn van 8 weken verlengen naar 12 weken (artt. 35 lid 1 en 35 lid 5 WGR). 

� Format afspreken: wat willen de raden weten en hoe wordt de informatie aangeleverd (zie bijlage). 

� Afspreken hoe de raden worden betrokken bij onverwachte relevante ontwikkelingen. 

� Afspreken dat er sprake is van ‘indien nodig’ (artt. 35 lid 4 en 35 lid 5 WGR) in geval van een zienswijze van minimaal 1 van de deelnemende raden op de 

ontwerp-stukken. 

� Besluitvormingsprocessen in de P&C-cyclus afstemmen.  

� Praktische afspraken rondom art. 17 WGR: bij wie inlichtingen vragen, beantwoordingstermijn en wijze van verstrekken en verspreiden van de inlichtingen. 

Advies om de volgende overige afspraken te maken: 

� Na de verkiezingen bepalen de bij een GR betrokken raden hun ‘gemene deler’ aan informatiebehoefte voor de komende raadsperiode. 

� Met GR’s afspreken om 2x per jaar (tijdig voor behandeling jaarrekening en begroting in raden) een regionale informatiemarkt te houden waar alle GR-s zich 

presenteren en de raden informeren over de stand van zaken.    



� Intern in de gemeenten afspreken dat stukken van GR’s meteen na binnenkomst ter beschikking worden gesteld van de raadsleden en niet pas bij de 

besluitvorming. Daarbij ook afspreken hoe het raadsvoorstel m.b.t. deze stukken, eventueel met concept-zienswijzen, intern tot stand komt (zie hierna). 

� (Concepten van) zienswijzen delen tussen raden.  

� Raadsleden wijzen op de mogelijkheid dat: 

- raden en individuele raadsleden hun portefeuillehouder om informatie kunnen vragen; 

- zij vergaderingen van de AB’s van de GR’s kunnen bijwonen; 

- raden en raadsleden inlichtingen kunnen vragen bij de GR’s (art. 17 WGR). 

- de stand van zaken van de verbonden partijen vast agendapunt op de commissie-agenda kan worden gezet. 

LET WEL: Nadere, verdergaande afspraken met GR’s kunnen alleen in goed onderling overleg en met respect voor elkaars rol worden gemaakt. Raden kunnen 

hier niet eenzijdig toe besluiten.  

Sommige GR’s bevatten al een uitgebreidere regeling dan de WGR of er zijn al nadere afspraken gemaakt: 

In de GR Omnibuzz is geregeld dat de raden ook zienswijzen kunnen indienen op de voorlopige jaarrekening; hierbij wordt echter geen termijn genoemd. Naast 

hetgeen in de GR is vastgelegd belegt Omnibuzz ook informatieavonden om de raden actief te informeren over het gevoerde en te voeren beleid.  

In de GR VRLN is bepaald dat AB en DB aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie geven die voor een juiste beoordeling van het 

door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. De VRLN wil raden in het voortraject uitgebreider betrekken bij de totstandkoming van het beleidsplan.  

De regiegroep verzocht in kaart te brengen op welke wijze zienswijzen op stukken van de GR’s tot stand komen in de gemeenten. 

Leudal, Roermond, Nederweert, Weert en Maasgouw: het college stelt een concept-zienswijze op en legt deze als raadsvoorstel voor aan de raad. De raad kan 

deze overnemen maar ook aanpassen. 

Echt-Susteren en Roerdalen: de griffie maakt een “technisch” raadsvoorstel voor een zienswijze. Het voorstel voor de inhoud van de zienswijze wordt 

aangeleverd door het college.  

Het is aan gemeenten zelf om dit proces in te richten. 


