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Onderwerp: Versterken informatievoorziening samenwerkingsverbanden - format Kaderbrief

De raad van de gemeente Noordoosptolder, in vergadering bijeen op 13 december 2021,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in een recent rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)1 wordt vastgesteld dat de 

wisselwerking tussen gemeenteraden en gemeenschappelijke regelingen voor verbetering 
vatbaar is;

2. de Wet gemeenschappelijke regelingen momenteel wordt herzien ter verbetering van de 
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen2,

van mening dat
1. meer betrokkenheid van de gemeenteraad bij de gemeenschappelijke regelingen kan leiden tot 

een betere democratische legitimiteit van deze samenwerkingsverbanden;
2. de gemeenteraden en staten meer betrokken horen te zijn bij het uitzetten van de toekomstige 

beleidslijnen en -keuzes;
3. een wezenlijk moment voor voorkantsturing door raden en staten de -totstandkoming van de- 

kaderbrief is, als opmaat naar de ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen,

verzoekt de griffie
1. te stimuleren dat de informatievoorziening in de kaderbrief van verbonden partijen aan 

de gemeenteraden en provinciale staten op niveau wordt gebracht voor de gewenste 
voorkantsturing door raden en staten en daartoe een initiatief met een format 
Kaderbrief te ondernemen;

2. daartoe het format zoals opgenomen in de bijlage aan te bieden aan de besturen van 
de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen en deze mogelijkheid ook 
in te richten voor relevante verbonden partijen;

3. hierover aan de raden en staten terug te rapporteren

en gaat over tot de orde van de dag.

1 1 http://www.robrfv.nl/rob/publicaties rob/publicatie rob/210/Wisselwerkinq

2. 2. De Tweede Kamer heeft de wijziging van de WGR inmiddels aanvaard; momenteel ligt het voor
bij de Eerste Kamer (Kamerstukken 35.513)
3. Deze motie vreemd wordt ingediend in alle Flevolandse gemeenteraden en in de Provinciale Staten van 
Flevoland.
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