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1. Voorstel
1. Voortzetting van de pilots van raadsrapporteurs voor de Omgevingsdienst Regio
Arnhem (ODRA) en het Werkgeversservicepunt (WSP, Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland, MGR SDCG).
2. De volgende twee raads- of burgerleden te benoemen tot raadsrapporteur tot aan het
einde van de raadsperiode voor de ODRA:
………………………………………………..
3. De volgende twee raads- of burgerleden te benoemen tot raadsrapporteur tot aan het
einde van de raadsperiode voor het WSP:
……………………………………………….
2. Inleiding
De benoeming van raadsrapporteurs voor gemeenschappelijke regelingen is een van de
middelen om de betrokkenheid van de raad bij een aantal belangrijke
gemeenschappelijke regelingen (GR-en) te vergroten. De raadsrapporteurs zijn geen
politiek instrument, maar een instrument in het belang van de gehele raad. Vorig jaar
heeft de raad besloten te starten met de pilots van raadsrapporteurs voor de ODRA en
het WSP. Om onderling overleg en vervanging mogelijk te maken is gekozen voor 2
rapporteurs per regeling.
De benoeming van de huidige raadsrapporteurs loopt ten einde. Bij voortzetting van de
pilots moeten daarom weer raadsrapporteurs worden benoemd. De huidige
raadsrapporteurs hebben laten weten te willen worden herbenoemd, maar ook andere
raads- en burgerleden kunnen zich hiervoor kandideren.
3. Doel en beoogd effect
Met de benoeming van raadsrapporteurs beoogt de raad meer grip op de
gemeenschappelijke regelingen te krijgen.
4. Argumenten
De belangrijkste reden om met raadsrapporteurs te gaan werken is het gevoel van de
raad om beter aangesloten te willen zijn op een aantal belangrijke GR-en om zodoende
zijn controlerende taak nog beter te kunnen uitvoeren.
Door te kiezen voor 2 rapporteurs per regeling is onderling overleg en vervanging
mogelijk.
5. Kanttekeningen en risico’s
Het is te vroeg om de reeds lopende pilots - die medio vorige jaar zijn gestart - te
evalueren. Vandaar het voorstel om de huidige pilots voort te zetten om zodoende meer
ervaring op te doen met raadsrapporteurs. Bij een eventuele evaluatie kan worden
bekeken of de werkwijze van raadsrapporteurs moet worden uitgebreid met andere GRen. Te denken valt ook aan een duidelijke omschrijving van de taken en
verantwoordelijkheden van een raadsrapporteur. De invulling hiervan is nu geheel
vrijgelaten. Om de slagkracht van de raden richting een GR te vergroten kan in de
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toekomst wellicht ook via de raadsrapporteurs samenwerking en overleg met de andere
raden worden gezocht.
6. Financiën
Mogelijk declareren de raadsrapporteurs reiskosten voor het bezoeken van
vergaderingen van gemeenschappelijke regelingen. Deze kosten kunnen worden betaald
uit de bestaande budgetten.
7. Vervolg
Planning
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Participatie
N.v.t.
Evaluatie
Net voor de verkiezingen in 2022 evalueren of de pilots effect hebben gehad en of deze al dan niet in aangepaste vorm - dienen te worden voortgezet.
de griffier,

de voorzitter van de raad,

drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken
1. Raadsbesluit
Portefeuillehouder: Burgemeester
De behandelend ambtenaar is A. Raijmakers. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
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