Bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen over betrokkenheid
gemeenteraad
 Voor wijzigen van, toetreden tot en uittreden uit een regeling is toestemming raad nodig (artikel 1).
 Informatie- en verantwoordingsplicht naar raad (artikelen 16 t/m 19 Wgr); in de onderhavige
regeling uitgewerkt in de artikelen 20 t/m 23). Voor uitwerking zie hierna.
 Instellen bestuurscommissie mag pas nadat raden van het voornemen op de hoogte zijn gesteld en
in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur
te brengen (artikel 25 Wgr).
 Oprichten rechtspersoon of daaraan deelnemen mag pas nadat raden een ontwerpbesluit is
toegezonden en in gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van
het Algemeen Bestuur (artikel 31a Wgr).
 Jaarlijks moet voor 15 april voor het daaropvolgende jaar aan de raden worden gestuurd de
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening (artikel 34 b Wgr).
 Ontwerpbegroting moet 8 weken voor vaststelling door Algemeen Bestuur aan raden worden
gestuurd. Raden kunnen zienswijze naar voren brengen bij Dagelijks Bestuur die dit aan Algemeen
Bestuur moet voorleggen. Na de vaststelling van de begroting kunnen de raden zo nodig hun
zienswijze bij gedeputeerde staten naar voren brengen (artikel 35 Wgr).

Bepalingen in aangepaste regeling Regio Twente over Informatie- en
verantwoordingsplicht (regeling Twentebedrijf heeft gelijkluidende bepalingen)
Paragraaf 1

Tussen Regio Twente en deelnemende gemeenten

Artikel 20
Actieve informatieplicht
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken de raad ongevraagd alle
informatie die voor een juiste beoordeling van het door hem gevoerd en te voeren bestuur nodig is.

Artikel 21
Passieve informatieplicht
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raad de door één
of meer leden daarvan overeenkomstig het reglement van orde van die raad verlangde
inlichtingen, een en ander voor zover zulks niet in strijd is met het openbaar belang.
2. Een verzoek om inlichtingen kan schriftelijk of mondeling worden ingediend bij het betreffende
orgaan.
3. Het betreffende orgaan verstrekt de gevraagde inlichtingen binnen een maand na ontvangst van
het verzoek.
Paragraaf 2

Tussen lid bestuur en gemeenteraad

Artikel 22
Actieve informatieplicht
1. Een lid van het algemeen bestuur voorziet de raad van zijn gemeente van alle informatie die voor
een juiste beoordeling van het door het lid in het algemeen bestuur gevoerde en te voeren bestuur
noodzakelijk is.
2. Het college verleent daartoe de nodige medewerking door onder meer tijdig de agenda’s van
vergaderingen van het algemeen bestuur, ter inzage te leggen voor de raad.
3. Een lid van het algemeen bestuur geeft de raad van zijn gemeente de door één of meer leden
daarvan, overeenkomstig het reglement van orde van die raad verlangde inlichtingen waarvan het
verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.
Artikel 23
Verantwoordingsplicht
1. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad van zijn gemeente verantwoording verschuldigd
voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde bestuur.

2. Een raadslid heeft het recht de raad te verzoeken om het lid van het algemeen bestuur te
interpelleren of vragen te stellen tijdens een raadsvergadering.
3. De interpellatie of vragenstelling als bedoeld in lid 2 vindt plaats op de wijze, geregeld in het
reglement van orde voor de vergaderingen van de betreffende raad.

Evaluatiebepaling in aangepaste regeling Regio Twente (regeling Twentebedrijf
heeft gelijkluidende bepaling)
Artikel 36, lid 3
De regeling wordt uiterlijk een maand voorafgaande aan het eind van elke zittingsperiode van de
gemeenteraad geëvalueerd. Deze evaluatie geschiedt door het algemeen bestuur, gehoord de raad.

Bepalingen Gemeentewet
Artikelen 81L/184
Bepalingen m.b.t. (gezamenlijke) rekenkamer. Zie separate notitie.
Artikel 169
Verantwoordings- en inlichtingenplicht college en elk van zijn leden afzonderlijk jegens de raad.

