Beste leden van de regioagendacommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van regioagendacommissie op maandag 13 september 2021
van 18.00 uur tot 19.30 uur. Deze vergadering vindt digitaal plaats via teams. Hieronder treft u de
concept agenda aan.

Met vriendelijke groet,
Inge van Dijk
Voorzitter Regioagendacommissie

Concept agenda 13 september 2021:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijsten 28 juni
4. Terugkoppeling AB-besluiten
5. Vergaderschema AB/DB 2022
Het vergaderschema is ter kennisname aangeboden aan de Regioagendacommissie. In het
schema zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorbereidingstijd voor commissieleden
en de verkiezingen.
Vragen aan de RAC:
- Zijn er ten aanzien van het schema aandachtspunten?
6. Richtlijnen toe en uittreden GR
Op 24 februari 2021 zijn de concept richtlijnen voor toetreding tot de regeling en uittreding uit de regeling
in het AB vastgesteld. Vervolgens zijn de colleges in de gelegenheid gesteld om een reactie op de
concepten te geven. De ingekomen reacties en de voorgestelde afdoening zijn voor kennisgeving
aangenomen door het AB op 7 juli en leiden niet tot aanpassingen.

Vragen aan de RAC:
- Zijn er nog vragen over het gevolgde proces t.a.v de richtlijnen?
7. Regionale agenda
De agenda is het resultaat van een intensief proces en vormt het inhoudelijk kompas om de
ambities van onze regionale samenwerking in de komende jaren samen te bereiken. In de
inleiding wordt het proces en het document uitgebreid toegelicht.
Na besluitvorming in het AB wordt het volgende aan de gemeenten aangeboden:
- Regionale agenda 2022
- Overzicht beantwoording consultatieronde concept-regionale agenda
- Een modulaire opzet ter ondersteuning van de ambtenaar bij het schrijven van het
raadsvoorstel voor de gemeenteraad
- de vijf opgaveovereenkomsten zoals die door de colleges getekend worden indien de
gemeente besluit deel te nemen aan de betreffende opgave.
Vraag aan de RAC:
- Zijn de stukken en begeleidende informatie voldoende om in elke gemeente om een
besluit te kunnen nemen over deelname aan (een deel van) de 5 opgave?
8. Lange Termijn Agenda RAC
Ter kennisname

9. Rondvraag
10. Sluiting
De volgende vergadering is maandag ………………….. 2021 van 18.00 tot 19.30 uur.

Ter informatie:
In het Reglement van orde staat de volgende taakomschrijving die de commissie zichzelf heeft
gegeven:
 de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van
alle gemeenteraden.


de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van
alle gemeenteraden met betrekking tot de opgaven en het scheppen van randvoorwaarden
zodat de raden na aanbieding van de regionale agenda kunnen besluiten over deelname aan
een opgave.



een terugkoppeling aan en van de gemeenteraden van de voorstellen die de Groene
Metropoolregio betreffen.



het scheppen van en bijdragen aan randvoorwaarden opdat de raden de kaderstellende en
controlerende taak rondom de Groene Metropoolregio en de voortgang op de regionale
opgaven kunnen vervullen.



De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Groene Metropoolregio

