
Instrumenten voor 

gemeenteraden  in de 

regionale 

samenwerking:  

Doel: Draagt bij aan: 

1. Inputlegitimiteit 

(participatie/inbreng) 

 

2.Throughputlegitimiteit 

(zorgvuldig/rechtmatig 

proces)   

 

3. Outputlegitimiteit 

(wat gevraagd/nodig is) 

 

4. Feedbacklegitimiteit 

(informatie/rekenschap) 

 

Passend in de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen? 

Passend in de 

governance /de GR 

Regio G&V?  

Meer/minder 

bestuurskracht  

in samenwerking 

Meer/minder 

stroperig/tijdrovend in de 

samenwerking? 

Nota verbonden 

partijen 

 

Geeft inzicht in de manier 

waarop de gemeentelijke 

organen wensen te sturen en 

controleren en inhoudelijk 

betrokken willen zijn bij de 

verschillende verbonden 

partijen en wat men per 

verbonden partij wil bereiken.  

2  Besluit Begroting en 

Verantwoording: 

P&C instrument van de  

gemeenteraad  

Lokaal P&C 

instrument voor de 

gemeenteraad   

Neutraal 

 

Neutraal 

Regionale 

samenwerking 

agenda 

Brengt focus aan in de 

gezamenlijke opgaven van de 

gemeenten.  

 

1, 3  Ja  Ja,  

Onderdeel van de GR  

Meer, 

mits heldere kaders,  

toereikend mandaat en 

middelen. 

Minder,  

meer overzicht en  betere 

voorspelbaarheid    

Initiatiefrecht  

 

Voorbode voor besluitvorming 

in de gemeenteraad 

1 Ja, via de eigen 

vertegenwoordiger in het AB  

Ja, via lid AB  Neutraal Meer 

Amenderingsrecht 

 

Voorbode voor besluitvorming 

in de gemeenteraad 

1, 3 Ja, via de eigen 

vertegenwoordiger in het AB 

Ja, via lid AB Neutraal Meer 

Deelname 

beraadslagingen 

 

Toelichting op initiatief, op 

amendement ,  op zienswijze, 

inspelend op eventuele 

informatiebehoefte     

1, 2, 3 en 4 Ja, AB vergadering is 

openbaar en er is  ruimte 

voor inspraak/deelname aan 

de beraadslagingen. 

Ja, zie reglement AB 

(inspraak/gelegenhei

d het woord te 

voeren) 

Neutraal  Meer 

Zienswijze procedure 

 

 

De raad als geheel brengt een 

zienswijze uit.  

Tot nu toe beperkt tot enkele 

wettelijke P&C producten. 

1, 2, 3, en 4 Ja, is als instrument in de 

Wet spaarzaam opgenomen 

(limitatief?).  

 

Ja, via de GR bv: 

bestemming 

resultaat, inbreng 

speerpunten in de 

RSA  

 

Neutraal Meer 



Kaartprocedure (naar 

Europees voorbeeld) 

Herroepingsrecht    

(categorieën van) besluiten, 

verplichte heroverweging of 

goedkeuringsvereiste raden 

vooraf.   

2, 3  Deels,  

zoals de bewilliging door 

raden van deelnemingen en 

bij het verder op afstand 

zetten van publieke taken.   

Deels,  

wat betreft  

bewilliging door 

raden van 

deelnemingen en bij 

het verder op afstand 

zetten van taken.  

Minder Meer  

Vernietigingsrecht 

 

Voordrachtrecht van raden om 

een besluit van het DB of AB te 

vernietigen  

3,4 Nee, 

Artikel 10:34 Awb bepaalt 

namelijk dat een 

vernietigingsbevoegdheid 

slechts kan worden verleend 

bij de wet 

Nee Minder Meer 

Enquêterecht  

 

Onderzoek door raden naar 

het reilen en zeilen binnen een 

intergemeentelijk 

samenwerkingsverband.  

4 Nee, 

Het is in de huidige 

wetgeving niet mogelijk dat 

gemeenteraden een 

gezamenlijke onderzoeks- 

commissie instellen. 

Nee 

 

Neutraal Meer 

Rekenkamer 

 

Doelmatigheid, 

doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van financieel 

beheer, het beleid en de 

organisatie 

3,4 Nee 

Het is onder de huidige 

wetgeving niet mogelijk dat 

gemeenteraden via de GR 

een (gezamenlijke) 

rekenkamer instellen. 

Nee 

 

Neutraal Neutraal 

Regiogriffier 

 

 

De griffier is niet een echt 

instrument maar kan helpen 

bij de inzet van instrumenten.  

2, 4 Nee Nee  

 

Neutraal Neutraal 

Triple Helix 

bijeenkomsten 

 

Betrekken van   

maatschappelijke middenveld 

(bedrijfsleven, instellingen) bij 

bedenken of toetsen van  

oplossingen.   

1, 2 en 3 Ja (informeel) Ja (wordt toegepast) Meer,  

draagt bij aan 

maatschappelijk 

draagvlak 

Meer,  

vraagt extra tijd, inzet en 

meer capaciteit in de  

ondersteuning. 

Samen Kracht ! 

bijeenkomsten 

Betrekken van inwoners en/of 

vertegenwoordiger van 

doelgroepen bij het bedenken 

of toetsen van  oplossingen 

1, 2 en 3  Ja (informeel) Ja (wordt toegepast) Meer 

draagt bij aan 

maatschappelijk 

draagvlak 

Meer 

vraagt extra tijd, inzet en 

meer capaciteit in de  

ondersteuning. 

Raadscommissie 

verbonden partijen  

 

Ondersteunt raad bij sturing 

van de verbonden partijen  

1, 2, 3 en 4   Nee, via Gemeentewet Nee, gemeentelijk  Neutraal 

 

Meer 

 



Intergemeenteljke 

raadscommissie 

Gemeenschappelijk orgaan als 

voorportaal voor de 

verschillende gemeenteraden 

1, 2, 3 en 4 Via een afzonderlijke 

Gemeenschappelijke 

regeling tussen 

gemeenteraden  

nee Neutraal Meer 

Regionale 

adviescommissie met 

raadsleden 

 

Adviestaak op specifieke 

werkterreinen richting AB.  

1, 2, 3 en 4 Ja, art 24 Wgr. 

Het AB stelt de commissie 

in.  

Ja 

 

Meer Meer 

 

Bestuurscommissie 

met raadsleden 

Bestuurstaak ter behartiging 

van een specifiek regionaal 

belang.  

3  Nee, commissie art 25 Wgr.  

conflicteert met rolverdeling 

in het dualisme.  

Nee,  

bestuurstaak  

conflicteert met 

rolverdeling in het  

dualisme  

Meer,  

afhankelijk van eigen 

beslissingsbevoegheden.   

 

Minder, 

afhankelijk  van eigen 

beslissingsbevoegheden.   

Bestuurscommissie 

met Triple Helix  

Triple Helix partijen hebben en 

plek in de bestuurscommissie 

en hebben samen met de 

bestuurders bepaalde 

beslissingsbevoegdheden   

1, 2 en 3 Ja, via art 25 Wgr.  

Het AB stelt de commissie 

in. Externe leden kunnen 

zitting nemen in een 

bestuurscommissie (PPS)     

Ja  Meer, 

afhankelijk van de 

beslissingsbevoegheden.   

Minder, 

afhankelijk van de 

beslissingsbevoegheden.   

Regiocongres Platform voor uitwisseling en 

voor het voeren van het 

regionale debat.  

(Elders ook toegepast om te 

komen tot richtinggevende 

uitspraken zgn. resoluties.)  

1, 2, 3 en 4 Nee,  

Artikel 24 Wgr. wordt elders 

gehanteerd om de formele 

positie in de GR juridisch 

vorm te gegeven. De ca. 166 

raadsleden zijn dan lid van 

deze commissie.    

Nee, 

is een overwegend 

bestuurlijk model. 

Neutraal 

 

Neutraal 
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