
Regionale adviescommissie 

Bespreekpunten en uitwerkingspunten, ter bespreking in de griffierskring. 

De eerder door René voorbereide notitie + het verslag van de 1e werkgroepbijeenkomst kan 

worden ingebracht. Met vervolgens de volgende 4 onderwerpen om uit te werken: 

 

1. Profiel kandidaten 

Vanuit de griffiers is aangegeven dat er behoefte is aan een compact en overzichtelijk profiel om 

kandidaten mee te kunnen werven. 

Vanuit de werkgroep ter voorbereiding van de RAC is het volgende aangegeven: 

Een aantal kenmerken voor het profiel van een kandidaat zijn benoemd: 

- de kandidaat moet dit echt op vrijwillige basis willen doen. 

- De kandidatuur is niet vrijblijvend en men wordt geacht tijd te besteden aan de invulling van 

deze rol, 

- Aangegeven is dat ervaring niet per se noodzakelijk is, maar dat het wel de voorkeur zou 

hebben om ervaring te hebben binnen het duo dat vanuit een gemeente in de regionale 

adviescommissie komt, 

- Voor kandidaten is het belangrijk om de gemeentepolitiek te scheiden van het regiobelang. 

Je bent als commissielid ambassadeur van jouw gemeente (ongeacht politieke kleur). 

-  de motivatie is belangrijk: vind je het leuk om op deze manier te werken? Vind je het leuk om 

invloed op de regionale processen te hebben? 

 

Verder is besproken: 

• Het is aan elke gemeente om zelf te kiezen hoe iemand gekozen of voorgedragen wordt voor 

deelname in de regio. 

• De geschatte tijdinvestering van kandidaten is 8 tot 10 uur per maand voor de regionale 

adviescommissie en de voorbereidingen ervoor (exclusief het bijwonen van de radenavonden 

zelf). 

• Uitgangspunt is dat de regionale adviescommissie 7 keer per jaar bijeen komt. 

 

 

2. Taken RAC 

 

Overzicht taken Regionale Adviescommissie (copy, paste de notitie van René) 

Wat Hoe Wie 

De commissie adviseert over 
procesmatige aspecten van onder 
meer de planning & control 
cyclus, de ontwerpbegroting en 
de kernagenda. 
 

Jaarplanning met overlegmomenten 
maken voor de onderwerpen uit de p&c 
cyclus, begroting en kernagenda. 
 
De P&C cyclus omvat: 

- De kaderbrief 
- De begroting 
- De jaarrekening en 

Voor het DB/AB een 
voorjaarsrapportage en een 
najaarsrapportage. 

Programmabureau 
maakt jaarplanning 



- De  
- De kernagenda is de opvolger van 

de SMA en is daarmee zeer 
geschikt om uitgebreider met de 
raden te behandelen. 

De commissie signaleert de 
verbinding tussen regionale 
ontwikkelingen en de 
gemeentelijke 
ambities/instrumenten. 
 

De commissieleden en griffiers hebben 
hier beide een rol in. In de 
bijeenkomsten van de commissie kan 
een vast agendapunt ‘Rondje Regio’ 
zijn. Datzelfde geldt voor de griffiers en 
hun griffierskring. 
 
Het programmabureau kan bijdragen 
aan het bewustzijn over regionale 
ontwikkelingen die vaak een gevolg zijn 
van trends en grotere ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld vanuit het Rijk. (Het gaat 
uiteindelijk ook om taken die de 
deelnemende gemeenten zelf aangaan). 

Commissieleden 
Griffiers. 

De commissie adviseert over de 
informatievoorziening vanuit 
Regio Hart van Brabant naar de 
deelnemende gemeenten. 

De commissie denkt mee over welke 
informatie naar de gemeenten gaat en 
op welke manier. 

Commissieleden 
(wat en op welke 
manier) 
Programmabureau: 
uitvoering 

De commissie adviseert over de 
invulling van de 
radenbijeenkomsten. 
 

De advisering over radenbijeenkomsten 
lag voorheen bij de Klankbordgroep. 
Deze werkwijze kan worden overgezet 
naar de commissie. 

Commissieleden 
Programmabureau 
(voorbereiding en 
ondersteuning) 

 

 

3. Ondersteuning door programmabureau 

 

De taken van het programmabureau zijn als volgt:  

- Het aandragen van voorstellen namens de portefeuillehouders voor onderwerpen ter bespreking / 
behandeling op radenavonden en/of ter overweging voor agendering in de eigen raad 

- Namens het algemeen bestuur informeren van de regio-adviescommissie over processen (en 
samenhangende inhoudelijke vraagstukken) en de voortgang daarvan die lopen voor de regionale 
kernagenda en de P&C-cyclus (uiteraard inclusief begroting en jaarrekening). 

- Het adviseren en meedenken met de regioadviescommissie over de wijze waarop raadsleden in de 
regio het beste geïnformeerd kunnen worden over inhoudelijk onderwerpen die spelen in het sociaal 
en fysieke domein (invulling radenavonden). 

- Het mogelijk maken van de totstandkoming van nieuwsbrieven en berichtgeving via andere 
communicatiekanalen en de verzending daarvan aan raadsleden. 

 
 

4. Ondersteuning door griffiers 

Zie de eerste aanzet in de notitie  van René de Bonte. De griffiers hebben aangegeven hierover 

vooral ook eerst zelf binnen de griffierskring van gedachten te wisselen. 


