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De rekenkamercommissie heeft  kennis genomen van de bestuurlijke reactie van het college op dit 
onderzoek. Het onderzoek is gericht op de vraag hoe gemeenteraden grip kunnen houden op de 
financiële en bestuurlijke risico’s van taken die op afstand zijn gezet in samenwerkingsverbanden. Op 
basis van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden deels onderschreven 
door het college. Ten aanzien van andere aanbevelingen wordt een toelichting gegeven waarom er 
gekozen wordt om hier anders mee om te gaan.  
 
Wij concluderen dat het college de behoefte herkent om zichtbaarder en explicieter verbinding te 
kunnen leggen tussen het eigen beleid van de gemeente en de werkzaamheden van een 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) en hiermee ook aan de slag gaat.  
Een werkgroep verbonden partijen is in de organisatie aanwezig in de vorm van een intern ambtelijke 
beheerdersoverleg verbonden partijen. De griffier is hierbij de schakel voor de informatievoorziening 
aan de raad.    
Hiermee wordt aan een deel van de aanbevelingen voldaan.  
 
Wat betreft overige toelichting van het college merken we het volgende op: 

- Wat betreft de keuze om geen nieuwe gezondheidsnota op te stellen; de commissie denkt dat 
dit hernieuwde afstemming tussen raad en college vergt.  

- Het college geeft aan dat het verder ontwikkelen van de website tijdrovend en duur is en dat 
de gemeenteraad aan zou moeten geven hier budget voor vrij te willen maken. Het is aan het 
college om dit met de gemeenteraad te bespreken. 

- De aanbeveling om te onderzoeken of op ambtelijk niveau met adoptiegemeenten heeft naar 
het oordeel van het college op iets andere wijze reeds gestalte gekregen doordat de VDG de 
opdracht heeft om tot uniformering van de financiële informatie van de diverse verbonden 
partijen te komen. Deze werkwijze geeft wel meer duidelijkheid maar nog geen gemeentelijke 
analyse. Naar ons oordeel zou het werken met een adoptiegemeente alsnog onderzocht 
kunnen worden.  

 
 
Wij zien dit rapport als onderdeel van een zoektocht naar meer grip op de financiële en bestuurlijke 
risico’s van samenwerkingsverbanden voor gemeenteraden. In dit kader zijn zowel door de 
gemeenteraad als door het college al stappen gezet. Het blijft  hierbij zaak zoals ook in de 
aanbevelingen is aangegeven dat de raad ook op dit terrein goed geïnformeerd wordt en zelf 
prioriteiten stelt en zo mogelijke hulpstructuren in het leven roept om met meerdere betrokken raden 
samen te werken.  
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