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Bijlage 1  

 
Overzicht taken van raadsrapporteurs 
Gemeente Nieuwegein 
  
 
Inleiding 
 
De raadsrapporteurs volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de hen toegewezen 
gemeenschappelijke regeling.  
Dit overzicht geeft richting aan de mogelijke invulling van dit rapporteurschap. 
 

• De raadsrapporteurs ontvangen via de griffier de agenda’s, verslagen van de 
vergaderingen van de Algemene Besturen en Dagelijks Besturen, begrotingen en andere 
stukken van de gemeenschappelijke regelingen.  

• Als de raad om een zienswijze wordt gevraagd of de mogelijkheid tot het indienen van 
wensen een bedenkingen wordt geboden, gaan de betreffende rapporteurs hiermee aan de 
slag. De rapporteurs bieden de discussiepunten aan in de raad. De rapporteur brengt 
voorstellen in waar ook de eigen fractie vrij op mag reageren. (net zoals het presidium 
voorstellen kan inbrengen). Rapporteurs zijn rapporteur van de raad, niet van de fractie. 
Daardoor kan het voorstel van een rapporteur afwijken van een fractiebelang. De 
meerwaarde, maar ook de verantwoordelijkheid van de rapporteur stijgt boven 
fractiebelang uit. Echter,  alle raadsleden, ook de rapporteurs, nemen uiteindelijk hun 
eigen standpunt in bij de besluitvorming.  

• De rapporteurs moeten niet op de stoel van de portefeuillehouder/AB-bestuurder of de 
ambtelijke professional gaan zitten. Het gaat om de kaderstellende en controlerende rol 
van de raad. 

• Rapporteurs hebben gemeentebelang als eerste belang, collegeleden met hun pet van AB-
lid in eerste instantie het belang van de GR. Daarom is het niet wenselijk dat collegeleden 
actief gezamenlijk met raadsrapporteurs met ambtenaren spreken.  

• Rapporteurs kunnen bij de inhoudelijk accounthouders  in de ambtelijke organisatie 
technische informatie ophalen, zodat men “eerstelijns informatie” heeft. Maar dat ontslaat 
de portefeuillehouder nadrukkelijk niet van zijn actieve informatieplicht aan de raad als 
geheel. 

• De rapporteurs kunnen de volgende checklists  hanteren: 
Bij kadernota’s, begrotingen en begrotingswijzigingen: 

o Zijn de stukken tijdig ontvangen? 
o Zijn de afgesproken doelen/prestaties opgenomen? 
o Realiseert de regeling haar aandeel in de begroting van Nieuwegein? 
o Gebeurt dit binnen de financiële kaders? 
o Welke risico’s kunnen zich voordoen? 
o Wat zijn de relevante actuele ontwikkelingen? 
o Wat zijn de voorgenomen veranderingen in doelstelling, huidige relatie, 

voortbestaan, activiteiten en prestaties? 
o Hoe zijn de uitgangspunten uit de laatste jaarrekening verwerkt?  
o Hoe zijn de uitgangspunten uit de kadernota in de begroting verwerkt?  
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Bij jaarrekening en jaarstukken: 
o Zijn de stukken tijdig ontvangen? 
o Zijn de afgesproken doelen/prestaties gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? 
o Is de partij binnen de financiële kaders gebleven, gerelateerd aan de afgesproken 

output?  
o Wat is de indruk van de kwaliteit van de realisatie? 
o Heeft de regeling haar aandeel gerealiseerd in de begroting van Nieuwegein? 
o Zijn de realisatiecijfers (inhoudelijk en financieel) in lijn met eerdere rapportages? 

Verklaar evt. afwijkingen.  
o Wat is het rekeningresultaat, hoe wordt een evt. tekort gedekt of een overschot 

bestemd? 
o Wat is het oordeel over de standen van de reserves? 
o Wat is het oordeel over de balanspositie? (solvabiliteit en liquiditeit) 
o  Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Blijken hier aandachtspunten uit voor de 

eerstvolgende rapportage/begroting?  
 

 


