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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Actualisering reglement portefeuillehouders  
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Jaap Jan Bakker 
Eenheid Sturing 
E-mail j.bakker@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0005230 
Datum 20 juni 2018 

 
Voorstel 
Het geactualiseerde reglement portefeuillehouders vast te stellen conform ontwerp nr. 18.0004616 
 
Kernboodschap 
Het reglement is geactualiseerd op basis van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling die van 
kracht is vanaf 21 maart 2018. Toegevoegd is een toelichting met de aandachtspunten die van belang 
zijn voor het goed functioneren van de portefeuillehoudersoverleggen. 
 
Aanleiding 
In diverse lokale (coalitie en college-) programma’s is aandacht besteed aan de regionale 
samenwerking. Als belangrijk verbeterpunt komt daaruit naar voren de transparantie wat regionaal in 
de portefeuillehoudersoverleggen wordt besproken. Het werken met besloten vergaderingen van 
stuurgroepen heeft de afgelopen zittingsperiode voor raadsleden het beeld ontwikkeld van een 
regionale bestuurlijke black-box. Het reglement is evenals de gemeenschappelijke regeling op dit punt 
aangescherpt met als uitgangspunt een actieve informatieverstrekking en volledige transparantie met 
als inzet een nauwe betrokkenheid bij de Regio van alle gemeentelijke geledingen.  
Het reglement gaat uit van openbaarheid van de vergaderingen tenzij er een zwaarwegend belang is 
om een (deel van de) vergadering in beslotenheid te doen plaatsvinden.  
De mogelijkheid tot inspreken die informeel al bestond is expliciet in het reglement opgenomen.  
Daarnaast zijn uit de gemeenschappelijke regeling de legitimatievoorschriften overgenomen om  de 
portefeuillehouders voortvarend tot besluiten te laten komen met een toereikende lokale financiële en 
beleidsmatige borging.  
 
Doel 
Een transparant en effectief functionerend portefeuillehoudersoverleg dat zorgt voor een goede 
communicatie met de lokale achterban en toereikend lokaal gelegitimeerde afspraken en besluiten. 
 
Argumenten 
Het volgen van het reglement draagt bij aan het transparant professioneel bestuurlijk functioneren.  
 
Kanttekeningen 
Het reglement wordt geplaatst op de website van de Regio en is beschikbaar bij de vergaderingen. 
 
Financiën 
Geen 
 
Uitvoering 
Het reglement staat ter bespreking op de agenda van het eerste portefeuillehoudersoverleg. 
 
Bijlage(n) 
Reglement portefeuillehouders nr. 18.0004616 


