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Reglement Portefeuillehoudersoverleg
12 juli 2018

Artikel 1. Voorzitter
1. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg maakt deel uit van het algemeen bestuur en/of is
als bestuurlijk trekker aangewezen door het algemeen bestuur;
2. De voorzitter vertegenwoordigt in het portefeuillehoudersoverleg ook de eigen gemeente;
3. Uitgaande stukken van het portefeuillehoudersoverleg worden ondertekend door de voorzitter.
Artikel 2. Secretaris
1. Het portefeuillehoudersoverleg wordt ondersteund door een secretaris, die beschikbaar wordt
gesteld door de Regio.
2. De secretaris is bij vergaderingen van het portefeuillehoudersoverleg aanwezig en draagt zorg
voor de agendering, de publicatie, de verslaglegging en bewaakt de transparantie, de
zorgvuldigheid van de procedures en de nakoming van de afspraken.
3. De secretaris draagt zorg voor een adequate doorgeleiding van de stukken naar de bevoegde
organen van de deelnemende gemeenten en/of de Regio.
Artikel 3. Genodigden en insprekers
1. De voorzitter kan gehoord het portefeuillehouderoverleg, personen die geen lid zijn van het
portefeuillehoudersoverleg uitnodigen om één of meer vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te
wonen met als doel inlichtingen te verstrekken of aan de beraadslagingen deel te nemen.
2. De voorzitter biedt gelegenheid aan insprekers die zich daarvoor bij de secretaris hebben
aangemeld het woord te voeren voorafgaande aan de behandeling van een agendapunt.
Artikel 4. Gezamenlijke vergaderingen
1. In gevallen waarin naar het oordeel van de voorzitter(s) twee of meer portefeuillehoudersoverleggen bij een agendapunt zijn betrokken, dan kunnen deze portefeuillehoudersover-leggen
gezamenlijk vergaderen.
2. Een gezamenlijke vergadering wordt voorgezeten door één van de voorzitters, door hen in
onderling overleg bepaald.
Artikel 5. Vergaderdag, -tijd en –plaats en bekenmaking
1. Het portefeuillehoudersoverleg vergadert volgens een jaarlijks vooraf vastgesteld schema en zo
dikwijls als dit nodig is.
2. De data, het tijdstip en de plaats van de vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen zijn
opgenomen in de vergaderkalender op de website van de Regio.
3. De vergaderingen worden in beginsel gehouden in het Regiokantoor.
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Artikel 6. Digitale oproeping en kennisgeving beschikbaarheid stukken
1. De agenda en de stukken voor het portefeuillehoudersoverleg worden tenminste veertien dagen
voor de datum van de vergadering digitaal beschikbaar gesteld;
2. De bestuurssecretariaten van de betrokken gemeenten ontvangen een emailsignalering met (de
link naar) de agenda en de stukken ter behandeling door de adviseurs, de leden en ter informatie
aan de griffies en de colleges van burgemeester en wethouders;
3. De voorzitter is bevoegd om in spoedeisende gevallen een onderwerp aan de agenda toe te
voegen. Het portefeuillehoudersoverleg beslist of over dit onderwerp wordt beraadslaagd en
besloten.
Artikel 7. Vergaderingen, openbaarheid en (externe) communicatie.
1. Vergaderingen van de portefeuillehoudersoverleggen zijn openbaar, tenzij in de oproeping is
opgenomen dat (een gedeelte van) de vergadering in beslotenheid plaatsvindt.
2. De behandeling van stukken die geplaatst zijn op de website van de Regio vindt in openbaarheid
plaats, onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter om - op verzoek één of meer leden - de
beraadslagingen in beslotenheid te doen plaatsvinden.
3. Stukken zijn voorzien van een voorblad met de status en het schema van behandeling.
4. Het portefeuillehoudersoverleg draagt zorg voor een adequate interne en externe communicatie
over de beraadslagingen en de processen.
5. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg treedt op als extern woordvoerder namens de
deelnemende gemeenten, tenzij daarover andere afspraken in het portefeuillehoudersoverleg zijn
vastgelegd.
Artikel 8. Agenda en rondvraag
1. De behandeling van de agenda en stukken vindt plaats in de daarin aangegeven volgorde.
2. Van de agenda kan worden afgeweken als de voorzitter dit nodig oordeelt of het
portefeuillehoudersoverleg dit wenst.
3. Voor de afloop van de vergadering stelt de voorzitter de leden in de gelegenheid met een
rondvraag onderwerpen aan de orde te stellen.
Artikel 9. Quorum en binding aan besluiten
1. Een portefeuillehoudersoverleg kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige
leden, met dien verstande dat de gemeenten die niet zijn vertegenwoordigd niet zijn gebonden aan
de afspraken en/of besluiten. Bekrachtiging achteraf vindt plaats overeenkomstig het vierde of
vijfde lid van artikel 12 .
2. De voorzitter kan, als het aantal aanwezige leden daartoe aanleiding geeft, de behandeling van een
agendapunt opschorten en verplaatsen naar een volgende vergaderdatum.
Artikel 10. Pers en overige toehoorders
Vertegenwoordigers van pers en overige toehoorders kunnen de openbare vergaderingen van
een portefeuillehoudersoverleg op de door de voorzitter toegewezen plaatsen bijwonen.
Artikel 11. Orde van de vergaderingen
1. De voorzitter bewaakt de orde van de vergaderingen en draagt zorg voor een goed verloop van de
beraadslagingen, samenvattend in een conclusie, actiepunt en/of een besluit.
2. De secretaris geeft desgevraagd voorafgaande aan de conclusie of de beslissing een
samenvatting van de door de leden ingebrachte voorstellen, standpunten en/of voorbehouden.
3. De voorzitter stelt in overeenstemming met het portefeuillehoudersoverleg per voorstel of advies
vast het vervolg van de procedure en de status van de onderliggende stukken.
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Artikel 12. Verslaglegging en legitimatie van besluiten
1. De secretaris maakt van de vergadering een verslag/besluitenlijst met actiepunten voor de leden
en een korte samenvatting voor toezending daags na de vergadering aan de gemeenteraden en de
colleges van burgemeester en wethouders.
2. Het portefeuillehoudersoverleg stelt de besluitenlijst van een besloten (gedeelte van de)
vergadering in beslotenheid vast en besluit of en wanneer dit openbaar gemaakt kan worden.
3. Een verslag/besluitenlijst houdt ten minste in:
a. de namen van de leden die aanwezig zijn met afzonderlijke vermelding van de namen van
hen die na de opening of behandeling van een agendapunt gekomen of voor de sluiting of
voor behandeling van een agendapunt vertrokken zijn;
b. de namen van de voorzitter en de secretaris;
c. de namen van de adviseurs, de genodigden, insprekers en overige aanwezigen;
d. een korte weergave van afwijkende standpunten, met vermelding van de vertegenwoordiger;
e. vermelding van de afspraken, de actiepunten en de besluiten.
4. De secretaris laat de besluiten van het portefeuillehoudersoverleg die financiële en/of
beleidsmatige consequenties hebben voor één of meerdere gemeenten bekrachtigen in de
eerstvolgende vergadering;
5. Het portefeuillehoudersoverleg kan de secretaris opdragen om de colleges van burgemeester en
wethouders die hierin nog niet hebben voorzien separaat te verzoeken om in hun eerstvolgende
collegevergadering de besluiten zoals bedoeld in lid 4 te bekrachtigen.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 12 juli 2018.
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2018
Besproken en conform tijdens de portefeuillehoudersoverleggen van 19 juli 2018
de secretaris,
J.J. Bakker

de voorzitter,
P.I. Broertjes
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