
Werkwijze rapporteurs gemeenschappelijke regelingen, dec. 2016

Basis
Per regeling zijn er twee rapporteurs, zij overleggen met elkaar over eventuele 
adviezen. Zij zorgen samen dat ze op de hoogte zijn over wat er speelt en brengen 
gezamenlijk eventueel advies uit aan de raad. 
Leidraad is het beleidsplan van Leusden, spoort de regeling met het beleid van 
Leusden. 
De rapporteurs rapporteren eventuele afwijkingen aan de raad met de daarbij 
behorende argumenten. Aandachtspunt daarbij is om breed te informeren zonder 
politieke voorkeur.

Contacten
De rapporteurs hebben contact met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de 
regeling binnen de gemeente. 
Contact met de wethouder die in het bestuur de gemeente vertegenwoordigt is aan 
te raden. Het kan zijn dat het overleg met de wethouder en de ambtenaar gelijktijdig 
is, maar het is zaak om zich ook te laten adviseren door de ambtenaar los van de 
wethouder. 
Van de ambtenaar mag inhoudelijk advies verwacht worden. 
De rapporteurs kunnen ook contact opnemen met de regeling, maar doen dit dan via 
de griffier. Op de website van de regeling is meestal al veel te vinden.
Naast dat de rapporteurs zelf via de griffie contact kunnen opnemen met de 
inhoudelijk ambtenaar kan de ambtenaar ook initiatief nemen via de griffier met de 
rapporteurs.

Elke fractie kan aan de rapporteurs vragen om dingen uit te zoeken, de rapporteurs 
rapporteren dan wel naar de gehele raad en niet alleen naar de vragende fractie. 

Er is verschil tussen de regelingen, voor de ene regeling is meer werk te verzetten 
dan de andere. 

Het is in ieder geval van belang dat de rapporteurs kennis hebben gemaakt met de 
inhoudelijk ambtenaar. In het kennismakingsgesprek kan besproken worden of het 
noodzakelijk is om zich extra in de regeling te verdiepen of dat de regeling niet veel 
werk met zich mee brengt. 

De regelingen die veel aandacht verdienden zijn:
VRU, GGD, RWA, RUD.

Regelingen die vooral uitvoering betreffen en dus niet veel aandacht nodig 
hebben zijn: AVU en GBLT.



Andere gemeenteraden
Met de andere gemeenteraden is afgesproken dat als iemand een zienswijze heeft of 
anderszins iets te melden heeft over de regeling, dat dit dan naar de griffiers wordt 
gemaild. De griffier zorgt dat de desbetreffende rapporteurs geïnformeerd worden.

Regelingen organiseren zelf ook bijeenkomsten voor raadsleden, in ieder geval gaan 
daar dan de rapporteurs naar toe. Het is andere raadsleden uiteraard vrij om er ook 
naar toe te gaan. 

Er is contact vanuit de griffie met regelingen over de planning van het tijdig 
aanleveren van stukken en andersom het tijdig weer aanleveren van raadsbesluiten 
bij de regeling, via de desbetreffende ambtenaar. 

Het traject van de stukken van een regeling:
 Op de website van de regeling staan de stukken van de algemeen 

bestuursvergaderingen. Hier kijken de rapporteurs naar, zonodig.
 Het verzoek  om zienswijzen van de gemeenteraad komt bij de griffie binnen 

én bij de organisatie. De griffie zet het verzoek bij de ingekomen stukken van 
de eerst volgende raadsvergadering.

 De rapporteurs lezen de stukken voordat het als raadsvoorstel op de agenda 
van de raad komt. 

 Andere raadsleden kunnen de rapporteurs nog eens laten weten of zij dingen 
uitgezocht willen hebben voordat het raadsvoorstel in de raad komt. 

 De rapporteurs hebben in ieder geval nog de tijd om eventueel zich bij te 
laten praten door de ambtenaar en/of collegelid. 

 De rapporteurs sturen een rapport(je) naar de griffier en deze plaats het 
rapport(je) bij het raadsvoorstel met gebruik van het format. 

Zowel de rapporteurs als de collegeleden in het algemeen en/of dagelijks bestuur 
vertegenwoordigen de gehele raad, het vastgestelde beleid van de gemeente. 

De raad kan er voor kiezen om elk jaar een regeling nader te laten onderzoeken door 
de rapporteurs. De rapporteurs worden daarbij dan ondersteund door de griffier, de 
inhoudelijk ambtenaar en zonodig de portefeuillehouder. 
Daarbij is het raadzaam om de andere deelnemers van de regeling op de hoogte te 
houden en wellicht gezamenlijk een regeling nader te bekijken. 

Een mooie opmerking vanuit de rapporteurs:
“Onderzoeksjournalist vanuit wantrouwen, van vertrouwen kijken naar rare dingen. 
Uitgangspunt dat de regeling goed bedoeld.” 


	

