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BETER OSS D66
Amendement 1E: Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2O2L-2O24 en

- samenwerkingsafspraken- zo werkt regio Noordoost Brabant in 2O2l-2O24 aan zijn
samenwerkingsagenda!
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 28 mei 2020

overwegende dat:
in de adviescommissie van 14 mei 2020 duidelijk door een meerderheid van de raadsfracties is
aangegeven dat de gemeenteraad een andere rol wilvoor deze vrijwillige samenwerking
Leden van gemeenteraden kunnen deelnemen aan de klankbordgroep raadsleden. ln deze

klankbordgroep zitten ook enkele griffiers. De functie van deze klankbordgroep is drieledig:
a) Meedenken over de inhoud van de regionale (thema)bijeenkomsten;
b) Adviseren over de verbinding tussen Regio Noordoost Brabant en de eigen raad c.q. gemeente en
omgekeerd;
c) Bewaken van het proces om gemeenteraden op tijd en adequaat te informeren.

Tijdens de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van L9 februari 2020 is via het addendum door
het bestuur een voorstel gedaan om een vierde functie toe te voegen
d) Het ophalen van input bij de eigen raad voorafgaand aan bijeenkomsten en het nadien informeren
van de eigen raad over wat er in de klankbordgroep is besproken (Voorstel is om dit op te nemen in
de samenwerkingsafspraken en het convenant artikel 4)
Tijdens de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst is via het addendum door het bestuur een
voorstel gedaan dat maximaaltwee raadsleden van een gemeente kunnen deelnemen aan de

klankbordgroep.
L. Leden van gemeenteraden nemen deel aan de klankbordgroep raadsleden; elke gemeente is

hierin met maximaal twee leden vertegenwoordigd (Voorstel is om dit op te nemen in de
samenwerkingsafspraken en het convenant artikel 4)

Constaterende dat:

1.

De klankbordgroep al twee jaar functioneert, maar dat bij de gemeenteraad van Oss niet

2.

bekend is. Dat de raadsleden van de gemeente Oss altwee jaar niet vertegenwoordigd zijn in
de klankbordgroep
de deelnemers aan de klankbordgroep niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het bewaken
van het proces om gemeenteraden tijdig en adequaat te informeren, de gemeenteraad de
uitvoering moet over laten aan het college
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3.
4.

de bestuurders zorgdragen voor de verbinding tussen de Regio Noordoost Brabant en de
eigen gemeenteraad
Tijdens de opiniecommissie hebben wij het voorstel gedaan om twee keer per jaar de
regioreis te organiseren om de betrokkenheid en herkenbaarheid van de regionale
samenwerking te vergroten. Een bijeenkomst over het bijvoorbeeld werkplan (wat gaan we
volgende jaar doen) ter voorbereiding op het definitieve werkplan wat tot nu toe volledig
buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad wordt vastgesteld, zal zeker helpen om de
regionale samenwerking te vergroten maar ook om de gemeenteraden hierbij te betrekken
en goed te informeren.

Spreekt uit dat:
De regioreis een goede mogelijkheid is om de betrokkenheid en herkenbaarheid van de regionale

samenwerking te vergroten. De klankbordgroep bij een goede organisatie vooraf binnen de eigen
gemeenten de raadsleden:

1.

2.
3.

wel kunnen meedenken over de inhoud van de regionale bijeenkomsten
maar niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het bewaken van het proces om
gemeenteraden op tijd en adequaat te informeren
Ook niet de rol hebben om te adviseren over de verbinding tussen de Regio Noordoost
Brabant en de eigen gemeenteraad

4.

Ook bij het nieuwe voorstel (onder d) zien wij een rol voor de bestuurders om info op te
halen bij de gemeenteraad, en dit te verwerken in het jaarplan en de werkplannen

Besluit dat:

1. aanpassing tekst - samenwerkingsafsprakenLeden van gemeenteraden kunnen deelnemen aan de klankbordgroep raadsleden. ln de

klankbordgroep zitten ook enkele griffiers. De functie van deze klankbordgroep is drieledig:

a) Meedenken over de inhoud van de regionale (thema)bijeenkomsten;
b) Adviseren over de verbinding tussen Regio Noordoost Brabant en de eigen raad c.q. gemeente
en omgekeerd;
c) Bewaken van het proces om gemeenteraden op tijd en adequaat te informeren.

Vervangen door:
Leden van gemeenteraden kunnen deelnemen aan de klankbordgroep raadsleden. ln de

klankbordgroep zitten ook enkele griffiers. De functie van deze klankbordgroep is het meedenken
over de inhoud van de regionale (thema)bijeenkomsten,

2. Voorgestelde uitbreiding convenant artikel 4 met twee leden t.w.:
a. Het ophalen van input bij de eigen raad voorafgaand aan bijeenkomsten en het nadien

informeren van de eigen raad over wat er in de klankbordgroep is besproken
b. Leden van gemeenteraden nemen deel aan de klankbordgroep raadsleden; elke gemeente is
hierin met maximaal twee leden vertegenwoordigd

Akkoord te gaan met het voorstel onder b. op te nemen in artikel 4 van het convenant en niet
akkoord met het opnemen van het voorstel onder a.
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