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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Tot raadsrapporteurs verbonden partijen te benoemen de volgende raads- en commissieleden:
U10:
1. Aart van Noord (commissielid)
2. Gert-Jan Verstoep
OdrU:
1. Sophia Jeddaoui (commissielid)
2. Rob Roos
VRU:
1. Sarah van Lindenberg-Hess
2. Karin van Vliet

Samenvatting
Door het benoemen van raadsrapporteurs kan de raad meer grip houden op verbonden partijen.
Daarom wordt voorgesteld om voor de 3 grootste verbonden partijen de raads- en commissieleden
die zich kandidaat hebben gesteld te benoemen tot raadsrapporteurs.
Voor de GGDrU hebben zich geen kandidaten gemeld.

Bijlagen

raadsrapporteurs verbonden
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

De invloed van de raad bij Gemeenschappelijke regelingen wordt vergroot doordat de raad de vinger
aan de pols kan houden. De raadsrapporteur en de contactambtenaar hebben regelmatig contact
over majeure ontwikkelingen die spelen bij de gemeenschappelijke regelingen. De raadsrapporteur
kan in de commissie de raad informeren. Het benoemen van rapporteurs zorgt ook voor een betere
afstemming tussen de gemeenteraden in de regio over een gemeenschappelijke regeling. Van de 28
gemeenten in de provincie werken 13 gemeenten met raadsrapporteurs.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

Door het benoemen van raadsrapporteurs kan de raad meer grip houden op verbonden partijen.
Daarom wordt voorgesteld om voor de 3 grootste verbonden partijen de raads- en commissieleden
die zich kandidaat hebben gesteld te benoemen tot raadsrapporteurs.
U10
1.
2.

Aart van Noord (commissielid)
Gert-Jan Verstoep

Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU)
1. Sophia Jeddaoui (commissielid)
2. Rob Roos
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
1. Sarah van Lindenberg-Hess
2. Karin van Vliet
Voor de GGDrU hebben zich geen kandidaten gemeld.
Voor het Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn raadsleden tot
leden van het algemeen bestuur benoemd (Plassenschap Loosdrecht: Jacques Helling, Pim van
Rossem en Joseph Toonen – plv. lid, Recreatieschap Stichtse Groenlanden: Albert Gemke). Zij
kunnen tevens de rol van raadsrapporteur gaan vervullen.

Kanttekeningen

De verdere invulling wordt, in overleg met de raadsrapporteurs en de contactpersonen van de
gemeenschappelijke regelingen, nog nader vastgelegd.

Communicatie

De griffie zal de betreffende verbonden partijen en de griffies in de provincie Utrecht in kennis stellen
van dit besluit.

Financiën, risico’s en indicatoren

Er zijn geen extra kosten verbonden aan dit voorstel, behalve de reiskosten die worden gemaakt
i.v.m. bijwonen vergaderingen of overleggen.
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De griffier,
J.A. Hekman

raadsrapporteurs verbonden

11 februari 2020
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Raadsbesluit
Onderwerp
Benoemen raadsrapporteurs verbonden partijen
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

3 maart 2020
Commissie

Registratie nummer

n.v.t.

Z/20/178110-VB/20/95855

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

De Wet gemeenschappelijke regelingen;
het voorstel van de griffier van 11 februari 2020,

Besluit
1. Tot raadsrapporterus verbonden partijen te benoemen de volgende raads- en
commissieleden:
a. U10 - Aart van Noord (commissielid) en Gert-Jan Verstoep;
b. OdrU: Sophia Jeddaoui (commissielid) en Rob Roos;
c. VRU: Sarah van Lindenberg-Hess en Karin van Vliet;
2. De werkwijze na een halfjaar te evalueren;
3. De griffier opdracht geven een protocol voor de werkwijze op te stellen.

3 maart 2020
Griffier

Voorzitter

Origineel besluit is ondertekend

raadsrapporteurs verbonden
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