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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 11 mei 2022 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de bevoegdheden rondom regionaal beleid.  

 

Vraag 1 

Deelt u onze opvatting dat het, vanuit de kaderstellende rol van de raad, normaal 

zou zijn dan wel meer dan wenselijk is dat de raad vooraf wordt betrokken bij de 

vaststelling van regionaal beleid, zoals hiervoor benoemd, door bespreking tijdens 

een raadsvergadering? 

 

Antwoord  

Drie keer per jaar worden de regionale opgaven geagendeerd in de 

informatievergadering Bestuur. Hieraan voorafgaand sturen wij een 

raadsinformatiebrief toe over de meest actuele onderwerpen en thema’s die op de 

verschillende regionale tafels, waaraan we als gemeente deelnemen, worden 

besproken. Voor deze werkwijze is zowel gekozen om u te informeren als, indien 

gewenst, om aan ons input mee te geven in aanloop naar de besluitvorming. 

Ondanks het feit dat we in het verleden vanuit dit perspectief zijn gestart met het 

agenderen van de regionale opgaven, bleef de uitvoering vaak beperkt tot het 

stellen van vragen over de raadsinformatiebrief. Naar de toekomst toe is het 

daarom aan ons allen om elkaar scherp te houden en, voor zover gewenst, de 

ruimte voor dialoog ook te gebruiken. Daarnaast kennen de regio’s Hart van 

Brabant en RNOB respectievelijk een regionale adviescommissie, radenavonden 

en een klankbordgroep waarbij raadsleden hun input kunnen leveren. 

 

Vraag 2 

Kunt aangeven of en zo ja, op welke wijze de inwoners en/of belanghebbenden 

van onze gemeente worden betrokken bij de vaststelling van regionaal beleid in 

het kader van de door het gemeentebestuur zo gewenste participatie? 

 

Antwoord  

Regionale samenwerking vindt doorgaans plaats op basis van een 

gemeenschappelijke regeling of bestuursconvenant. Hierbij is sprake van verlengd 

lokaal bestuur. De aangewezen afgevaardigden hebben zitting in besturen van de 

openbare lichamen en vertegenwoordigen het gemeentebestuur en de inwoners. 

Mochten er in de uitvoering keuzes noodzakelijk zijn die onze inwoners 

rechtstreeks in hun belangen raken, dan kunnen hiervoor afzonderlijke 

besluitvormingstrajecten en/of participatietrajecten worden doorlopen.  
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Het nog intensiever betrekken van de raad en/of het direct betrekken van inwoners 

is mogelijk als de gemeenteraden dat in concrete gevallen wensen en aangeven. 

 

Vraag 3 

Kunt u aangeven of en op basis van welk besluit of regelgeving een mandatering 

van of delegatie aan het college ten aanzien van het vaststellen van dat regionaal 

beleid gebaseerd is? 

 

Antwoord  

De bevoegdheden van een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter van 

een openbaar lichaam inclusief de rechten en plichten van de in dat regionaal 

verband samenwerkende gemeentebesturen, zijn vastgelegd in een 

gemeenschappelijke regeling volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(Wgr) of in afspraken tussen de gemeentebesturen als partijen in een 

bestuursconvenant. De Wgr voorziet in de overdracht (delegatie) van 

bevoegdheden van de bestuursorganen van deelnemende gemeenten aan de 

bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling. De Gemeentewet bepaalt 

uiteraard de gebruikelijke verdeling van taken en bevoegdheden van de 

bestuursorganen van de gemeente. De Gemeentewet is op veel punten ook van 

overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke regelingen. De deelnemers 

aan gemeenschappelijke regelingen zijn veelal de colleges en/of burgemeesters. 

Vier van acht regelingen zijn ook mede door de raden aangegaan (Stadsgewest, 

Regionale ambulance voorziening, Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en Regio 

Hart van Brabant). Voor verschillende besluitvormingstrajecten, met name op 

gebied van kaderstelling en controle, (vaststelling of wijziging van de regeling zelf,  

begroting, jaarrekening, andere besluiten van ingrijpende aard, etc.) is in de 

gemeenschappelijke regeling vooraf de benodigde toestemming van de 

gemeenteraden vereist.  

 

De acht gemeenschappelijke regelingen kunt u vinden op onze website via 

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/1138849c-79b4-49a6-

aff9-7fba9eca7a95  

 

Vraag 4 

Indien van delegatie of mandatering geen sprake is, kunt u dan aangeven hoe zich 

dat verhoudt tot de kaderstellende en controlerende rol van de raad? 

 

Antwoord 

Zoals aangegeven zijn de bevoegdheden van bestuursorganen binnen de 

regionale samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling of een 

bestuursconvenant, het zogenoemd verlengd lokaal bestuur. De kaderstellende en 

controlerende rol van de gemeenteraad vindt plaats zoals hiervoor is geantwoord 

bij vraag 3. 

 

Vraag 5 

Deelt u onze opvatting dat het, voor wat betreft het gestelde in vraag 2, ook nog 

verschil maakt of de samenwerking wel of niet is gebaseerd op een 

gemeenschappelijke regeling? Zo neen, waarom niet? 

 

 

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/1138849c-79b4-49a6-aff9-7fba9eca7a95
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/1138849c-79b4-49a6-aff9-7fba9eca7a95
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Antwoord  

Het kan inderdaad verschil maken. Een gemeenschappelijke regeling kent als 

uitgebreide wettelijke basis de Wgr terwijl een bestuursconvenant louter door het 

overeenkomstenrecht wordt beheerst. In inhoudelijk opzicht staat de 

samenwerkingsvorm evenwel los van de wijze waarop onze inwoners (kunnen) 

worden betrokken bij de totstandkoming van regionaal beleid. De praktische 

uitvoering hiervan kan ook afhankelijk zijn van aanvullende besluitvorming voor 

een specifiek onderwerp. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 

 
 


