Terugkoppeling eerste kwartiermakersbijeenkomst Agendacommissie Groene Metropoolregio
Arnhem Nijmegen, op 2 februari 2021:
-

Het verslag van deze bijeenkomst is beschikbaar via agendapunt 8 van deze
raadsvergadering. Het zal binnenkort ook te vinden zijn in een specifieke map met betrekking
tot de Groene Metropoolregio, samen met deze inbreng.

-

Een aantal onderwerpen kwam aan de orde; deze wil ik kort langslopen in combinatie met de
inbreng van dhr. Richard Beune en mijzelf (Gerdien Maaijen) per onderwerp, vanuit Gemeente
Overbetuwe
1. Wat zijn de taken van de agendacommissie?
▪ Procesmatig voorbereiden en plannen van de politieke besluitvorming
door deelnemende gemeenteraden;
▪ Scheppen van randvoorwaarden voor uitvoering kaderstellende en
controlerende taak door deelnemende gemeenteraden;
▪ Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de Groene
Metropoolregio.
2. Wie stelt het regelement van orde van de agendacommissie vast?
▪ De agendacommissie zelf (met informeren van de raad, vooraf);
▪ Dit in tegenstelling tot het Bestuur van de Groene Metropoolregio en/of alle
deelnemende gemeenteraden.
3. Wie hebben zitting in de agendacommissie?
▪ Zowel burger- als raadsleden. De keuze hierin is aan de gemeenteraden
zelf; een aantal afgevaardigden is van mening dat met burgerleden
democratische legitimiteit en/of geheimhouding onvoldoende is
gewaarborgd;
▪ Twee leden per deelnemende gemeenteraad, waarvan één de primaire rol
heeft (kan wisselen) en de tweede als vervanging en tweede paar ogen dient.
Dit in tegenstelling tot vier vanuit Arnhem en Nijmegen aangezien de
agendacommissie zelf geen inhoudelijke, politieke besluiten neemt.
4. Externe of interne voorzitter?
▪ Gekozen uit het midden van de agendacommissieleden in tegenstelling tot
extern ingehuurd gezien kosten, de grote afvaardiging, geen inhoudelijke,
politieke besluiten en om het zelforganiserende vermogen van de commissie
te stimuleren.
5. Hoe werkt de agendacommissie?
▪ Ondersteund door een vaste griffier vanuit de griffierskringen in de regio
Gelderland-midden en Rijk van Nijmegen. De kosten worden opgenomen in
de begroting van de GMR. In tegenstelling tot vanuit het regiobureau van de
Groene Metropoolregio;
▪ Via subcommissies opgaven voorbereiden voor een vergadering van de
agendacommissie.

-

De volgende bijeenkomst is gepland op 8 maart 2021, met het doel om het regelement van
orde voor de agendacommissie af te ronden;

