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1. Waar gaat het over? 
 
De rol van de raad is gewijzigd. 
De huidige gemeenschappelijke regeling RAR is in de maanden mei/juni bij besluiten van de 
gemeenteraden van de 8 aangesloten gemeenten aangepast van gemengde regeling waarin de 
colleges en de raden van de betrokken gemeenten deelnamen naar collegeregeling. 
 
Als gevolg van de wijzigingen van de Wgr en de Archiefwet 1995 (waarbij de dualisering is 
doorgevoerd) zijn de in deze gemeenschappelijke regeling overgedragen bevoegdheden alleen nog 
collegebevoegdheden. Het bestuur van een gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de 
leden van de bestuursorganen wiens bevoegdheden het betreft. De gemeenschappelijke regeling 
RAR kon daardoor niet langer een gemengde regeling blijven, maar diende omgezet te worden 
naar een collegeregeling. Formeel treden de raden nu uit en zijn geen deelnemer meer in de 
gemeenschappelijke regeling.  
 
Vanwege de waardevolle inbreng door de raadsleden de afgelopen jaren, is er wel gezocht naar 
een blijvende betrokkenheid van raden c.q. raadsleden bij het RAR. Deze is naar de mening van 
het Algemeen Bestuur van het RAR, zoals besloten in de vergadering dd. 18.03.2016, gevonden in 
een beeld- en oordeelvormende vergadering (BOV), waarbij de daarvoor aangewezen raadsleden 
en AB-leden in gezamenlijkheid in overleg kunnen treden over de agendapunten van het Algemeen 
Bestuur. Deze vergadering vindt plaats voorafgaand aan de formele AB-vergadering waar de 
besluiten worden genomen, zodat de AB-leden de meningen uit de BOV kunnen meenemen in hun 
afwegingen. Het Algemeen Bestuur zal de deelname aan en de werkwijze van de BOV vastleggen in 
een reglement van orde, waarvoor dit document dient. 
 
2. Algemene uitgangpunten 
 
Bij de vormgeving van het model is van de volgende principes uitgegaan: 

- Om tafel zitten de DB leden, AB leden, 1 aangewezen raadslid per gemeente, directeur RAR 
(en/of daartoe voor de vergadering aangewezen medewerker) 

- Beeldvormend heeft als doel bij de DB leden informatie op te halen over het geagendeerde 
onderwerp. 

- Oordeelvormend heeft als doel de aanwezige AB leden de meningen van de aangewezen 
raadsleden mee te geven ter overweging bij de AB vergadering, waarin besluiten worden 
genomen. 



- De BOV is net als de AB vergadering openbaar, dit betekent dat er een mogelijkheid 
bestaat dat er derden tijdens de vergadering op de ‘publieke tribune’ aanwezig zijn. De 
‘publieke tribune’ heeft geen inspraakrecht tijdens de vergadering. 

- Deze verordening/reglement van orde wordt volgens de afspraak in een pilot fase van 1 
jaar flexibel geïnterpreteerd en na afloop van de pilot fase geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. De evaluatie heeft onder andere betrekking op de vergadervorm, aanwezigheid, 
inbreng, terugkoppeling naar en vanuit de raden. 

 
 
 
 
 
3. Spelregels BOV 
 
 

- De BOV vindt plaats op dezelfde datum als de AB vergadering, vooraf aan de AB 
vergadering van het RAR. 

- In de BOV nemen plaats: per deelnemende gemeente 1 door elke gemeenteraad 
aangewezen raadslid en de AB leden. 

- Zowel de AB leden als per gemeente aangewezen raadslid krijgen de vergaderstukken twee 
weken voor de vergadering toegezonden. 

- Op de agenda en bijbehorende stukken wordt duidelijk aangegeven welke punten 
betrekking hebben op de BOV en welke punten als beslispunten door het AB vastgesteld 
moeten worden. 

- Tijdens de BOV zal actieve informatie uitwisseling plaatsvinden tussen de AB leden en door 
de gemeente voor de BOV aangewezen gemeenteraadsleden.  

- Tijdens de AB vergadering zullen de AB leden de meningen uit de voorafgaande BOV in hun 
afwegingen meenemen.  

- Van de BOV wordt verslag gemaakt. 
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