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Verordening commissie regionale samenwerking gemeente Neder-Betuwe
2016
De raad van de gemeente Neder-Betuwe;
gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier,
gelet op het bepaalde in artikels 84 en 149 van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
1.
2.

de navolgende ‘Verordening commissie regionale samenwerking gemeente Neder-Betuwe 2016’
vast te stellen;
op basis van artikel 4 derde lid van de onder punt 1 genoemde verordening te benoemen tot lid
van de commissie regionale samenwerking: mevr. G.R.F. Berends-Jansen (voorzitter), dhr. T.J.
de Vree (plaatsvervangend voorzitter), mevr. S.A. Mathijssen, dhr. G.G. van der Lugt, dhr. C. van
Hattum en dhr. N. van Andel.

Verordening commissie regionale samenwerking gemeente Neder-Betuwe 2016

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
commissie: de commissie regionale samenwerking;
•
raad: gemeenteraad van Neder-Betuwe;
•
college: college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe;
•
lid: lid van de commissie regionale samenwerking, zijnde een raadslid uit de raad of een door de
•
raad benoemd burgerraadslid;
voorzitter: voorzitter van de commissie regionale samenwerking;
•
regionale samenwerking: de samenwerking van de gemeente Neder-Betuwe met andere gemeenten
•
en met/in gemeenschappelijke regelingen;
raadsinformatiesysteem: het systeem dat als zodanig is opgenomen in het reglement van orde
•
van de raad.

Artikel 2. Instelling en doel
1.
2.
3.

Er is commissie regionale samenwerking.
De commissie heeft als doel het optimaliseren van de regionale samenwerking door uitvoering
te geven aan de taken als omschreven in artikel 3 van deze verordening.
De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden
1.

De commissie heeft de volgende taken:
het adviseren van de raad en zijn commissies betreffende de procesgang van de regionale
a.
samenwerking, waarbij de focus ligt op het adequaat positioneren van de raad;
(het doen van voorstellen tot) het ondernemen van acties ter stimulering van een optimale
b.
regionale samenwerking;
het vormen van een overlegplatform voor de afstemming met het college betreffende de
c.
procesgang van de regionale samenwerking;
het vormen van een overlegplatform voor de afstemming met externe partners in de regiod.
nale samenwerking.

2.

De commissie richt zich niet op beleidsinhoudelijke aspecten van de regionale samenwerking.

Artikel 4. Samenstelling
1.
2.

3.
4.

1

De commissie bestaat uit evenveel leden als er raadsfracties zijn.
De in het eerste lid genoemde leden worden op voordracht van de fracties benoemd door de
raad. De leden nemen zitting namens de raad en niet namens de fracties. Zij treden dus op onafhankelijk van hun fracties.
De zittingsperiode van de raadsleden in de commissie eindigt wanneer zij niet langer (burger)raadslid zijn en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.
De raad kan een raadslid als lid van de commissie ontslaan.
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5.
6.
7.
8.

Een lid kan te allen tijde ontslag nemen als lid van de commissie.
De commissie laat zich bij haar werkzaamheden bijstaan door de burgemeester en de griffier.
De Neder-Betuwse leden van de regionale agendacommissie van Regio Rivierenland, voor zo ver
zij geen lid van de commissie zijn, kunnen als adviseur van de commissie worden uitgenodigd.
De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen
en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 5. Voorzitter en secretariaat
1.
2.

3.

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De
voorzitter kan zelf deelnemen aan de beraadslagingen.
De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie en het leiden
van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere
besluitvorming over aangelegenheden de commissie betreffende.
De griffie verzorgt het secretariaat.

Artikel 6. Werkwijze en vergaderingen
1.
2.
3.

4.
5.

De commissie vergadert zo dikwijls als door de voorzitter of door de meerderheid van de leden
met opgaaf van redenen nodig wordt geacht.
De vergaderingen van de commissie zijn altijd en volledig openbaar. De verslagen en de rapportages zijn openbaar.
Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt onder verantwoordelijkheid van de
griffier. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de commissie en in het raadsinformatiesysteem
geplaatst.
De commissie tracht bij consensus te besluiten.
Indien het besluiten bij consensus niet lukt, geldt de procedure zoals is opgenomen in de Gemeentewet, artikel 32 leden 4-6.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding
1.
2.

De verordening wordt aangehaald als: “Verordening commissie regionale samenwerking gemeente
Neder-Betuwe 2016”.
De verordening treedt op 10 juni 2016 in werking.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2016

de griffier,
drs. E. van der Neut

de voorzitter,
ir. C.W. Veerhoek
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