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4.3 Regioagendacommissie  
De doelstelling van de regioagendacommissie is dat het AB weet wat er in de raden leeft en dat de raden 
weten wat er in de regio speelt. Hiertoe vormt een vertegenwoordiging uit elke raad een communicatieve 
schakel tussen het AB en de raden.  
De leden van de regioagendacommissie weten wat er speelt bij de 18 raden en reiken mogelijkheden aan om 
de oordeelsvorming en de besluitvorming bij de 18 gemeenteraden in het proces te stroomlijnen. Het gaat er 
onder andere om dat eventuele verschillen in inzichten bij de gemeenteraden vroegtijdig bekend zijn en dat 
gezamenlijk kan worden bezien hoe hiermee om te gaan.  
 
In concrete taken betekent dit:  
 Bevorderen van betrokkenheid van de raden  
 Bevorderen van totstandkoming gemeentelijke besluitvormingstrajecten  
 Activeren van bestuurders m.b.t. hun verantwoordings- en informatieplicht  
 Activeren van bestuurders om mondelinge informatie te verstrekken  
 
De commissieleden hebben in eigen huis ook taken:  
 Ophalen van informatie van raadsleden (voor vergadering regioagendacommissie)  
 Vooroverleg met bestuurder en griffier  
 De procesmatige vertegenwoordiging van de gemeenteraad tijdens vergaderingen van de 
 regioagendacommissie  
 Verslaglegging van vergaderingen regioagendacommissie (achteraf)  
 Vraagbaak voor (achtergrond-)informatie m.b.t. de stukken van de regio  
 Oproepen tot bezoeken raadsinformatiebijeenkomsten en deelname aan regionale bijeenkomsten  
 
In overleg met de regioagendacommissie wordt bepaald welke middelen gebruikt kunnen worden, om hen in 
algemene zin te ondersteunen bij het uitoefenen van hun taken. Een voorbeeld is de inzet van digitale 
peilingen. De regeling laat bewust ruimte voor de raadsleden om te experimenteren met frequentie, 
onderwerpen en werkvormen, zodat de functie van de regioagendacommissie zich gaandeweg naar wens kan 
ontwikkelen.  
 
Samenstelling regioagendacommissie  
Er is een vertegenwoordiging van elke gemeente nodig en daarnaast spreiding van politieke kleuring om 
daadwerkelijk te weten wat er speelt in de lokale raden en in de politieke arena. De regioagendacommissie bestaat 
uit 2 raadsleden uit elke gemeenteraad en 4 uit de Arnhemse en Nijmeegse gemeenteraad. In totaal betreft het 40 
leden.  

 
Het regiobureau faciliteert de vergaderingen, in nauwe samenwerking met de griffierskringen. Bij de 
vergaderingen zal altijd een lid van het AB uitgenodigd worden.  

 

Bron: GR  

Artikel 15 Commissies van advies  

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, zulks met 

inachtneming van artikel 24 van de wet.  

2. Het algemeen bestuur stelt in ieder geval een regioagendacommissie in.  

3. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en samenstelling van de in dit artikel bedoelde commissies.  

 

 

Toelichting Artikel 15 Commissies van advies  
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Dit artikel is gebaseerd op artikel 24 van de Wgr. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en samenstelling van deze 

commissies van advies. Het algemeen bestuur stelt in ieder geval een regioagendacommissie in. In paragraaf 4.3 van het 

bedrijfsplan wordt deze uit raadsleden bestaande regioagendacommissie verder toegelicht 

 


