Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 19 april 2016

Agendanummer

: 10

Portefeuillehouder

:

Afdeling

: Griffie

Opsteller

: H. Spaak/drs. G.C.I. Kager

Voorstel aan de raad
Onderwerp

:

Rekenkameronderzoek Grip op verbonden partijen
(11)

Programma

:

Besturen en burgers

Gevraagde beslissing:
1.
2.

het rapport ‘Grip op verbonden partijen’ vast te stellen;
het college opdracht te geven om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren.

Aanleiding/vraagstelling:
De Rekenkamer Langedijk heeft een onderzoek uitgevoerd naar de grip van de gemeente(raad) op
verbonden partijen. Ook in 2010 was het sturen op verbonden partijen onderwerp van een
rekenkameronderzoek. Mede naar aanleiding van dat onderzoek heeft de gemeente in 2013 een Nota
Verbonden partijen opgesteld.
Na een inventarisatie van onderzoeksonderwerpen - in overleg met de klankbordgroep van de raad heeft de Rekenkamer Langedijk in het derde kwartaal van 2014 een onderzoeksagenda opgesteld.
De klankborgroep van de raad heeft daarbij aangegeven dat het onderwerp “grip op verbonden
partijen” nog steeds actueel is. Het behouden van invloed op verbonden partijen is nog steeds een
belangrijk punt van de raad.
Voor dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd:
‘Hoe stuurt en controleert de gemeenteraad samenwerkingsverbanden en welke lessen kunnen hieruit
getrokken worden voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden in de toekomst’.
Deze centrale vraag is uitgewerkt in deelvragen verdeeld over 5 blokken, te weten:
A: Inventarisatie van samenwerkingsverbanden;
B: Aangaan samenwerking;
C: Beheersing: sturing en verantwoording;
D: Evaluatie en beëindiging samenwerking;
E: Betrokkenheid van de raad.

Conclusie(s) en aanbevelingen
De algehele conclusie van het onderzoek is dat bij de samenwerkingsverbanden die de gemeente
Langedijk via verbonden partijen is aangegaan, er overwegend sprake is van verlengd lokaal bestuur.
Raad en college zijn bij het aangaan en sturen van verbonden partijen zelfverzekerd, zelfstandig en
zelfbewust. Daarnaast zijn er in het rapport negen deelconclusies getrokken.
Op basis van de conclusies doet de Rekenkamer Langedijk de volgende aanbevelingen:
1. ontwikkel het afwegingskader dat gebruikt wordt bij besluitvorming over het aangaan van
samenwerkingsverbanden verder door. Maak het daarbij ook toepasbaar voor meer strategische
vormen van samenwerking en zet het meer zichtbaar in;
2. ontwikkel een overzichtelijk dashboard met als doel het zicht op samenwerkingsverbanden te
verbeteren, met oog voor de lokale relevantie van informatie;
3. evalueer samenwerkingsverbanden periodiek en hanteer daarbij een consistente werkwijze. Zet
het voormelde dashboard daarbij als hulpmiddel in.
De aanbevelingen zijn geconcretiseerd in opdrachten voor de gemeenteraad en het college.
Aanbevelingen
1. het college opdracht geven voor de verdere doorontwikkeling en het zichtbaar inzetten van het
huidige afwegingskader “Raadsnota Samenwerking en de Nota Verbonden partijen”, met het oog
op versterking van de kaderstellende rol van de raad;
2. het college opdracht geven voor de ontwikkeling van een overzichtelijk dashboard voor
samenwerkingsverbanden waar de meest cruciale informatie snel toegankelijk is, met het oog op
de controlerende rol van de raad;
3. maak voor (bestaande en nieuwe) samenwerkingsverbanden afspraken met het college over
wanneer, op welke wijze en tegen welke criteria er een evaluatie moet plaatsvinden.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Het college is in de gelegenheid gesteld om zienswijze kenbaar te maken. Deze reactie is in het
rapport opgenomen.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Rapport Rekenkamer Langedijk, Grip op verbonden partijen.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing.
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Zuid-Scharwoude, 25 maart 2016
De griffier

drs. G.C.I. Kager
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
Gelet op de verordening op de Rekenkamerfunctie Langedijk, 2013
gelezen het voorstel van de griffier van 25 maart 2016, nummer 11;

besluit:
1.
2.

het rapport ‘Grip op verbonden partijen’ vast te stellen;
het college opdracht te geven om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 april 2016.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

