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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Aanleiding 

Net als veel andere gemeenten neemt de gemeente Gorinchem deel aan allerlei vormen en verbanden van 

samenwerking. Deze samenwerking is voor Gorinchem van groot maatschappelijk belang. Maar samenwerking 

brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Samenwerking beïnvloedt de mogelijkheden voor de 

gemeenteraden om voldoende sturing en controle uit te kunnen oefenen. De rekenkamercommissie van 

Gorinchem heeft daarom onderzoek laten uitvoeren naar de sturingsmogelijkheden van de Gorinchemse raad 

bij bestuurlijke samenwerking. Een belangrijk aspect daarin is de informatievoorziening over de samenwerking. 

Het doel van het onderzoek is het voor de raad versterken van het inzicht in het functioneren en de 

(meer)waarde van bestuurlijke samenwerking en in de mogelijkheden voor de sturing en controle daarop.  

Samenvatting en conclusies 

In de afgelopen jaren heeft het bestuur van Gorinchem gekozen voor een strikte invulling van het dualisme in 

het lokale bestuur. Het zwaartepunt van het beleid over bestuurlijke samenwerking ligt bij het college van B&W. 

Het college van Gorinchem is verantwoordelijk voor de samenwerking en toetst mogelijke nieuwe 

samenwerkingsverbanden aan de gestelde normen en criteria. De raad is bij het aangaan van de 

samenwerking in de gelegenheid om ‘wensen en bedenkingen’ in te brengen. Als de samenwerking eenmaal 

tot stand is gekomen, wordt de raad over de resultaten van de samenwerking geïnformeerd in de reguliere 

planning- en controlcyclus. Deze afspraken zijn onder meer beschreven in een door de raad van Gorinchem 

vastgelegd “Beleidskader Verbonden Partijen”.  

 

Zowel het college van B&W, de ambtelijke organisatie als de raadsleden in Gorinchem stellen zich meer en 

meer de vraag of een dergelijke strikte invulling van de verantwoordelijkheden voor bestuurlijke samenwerking 

wenselijk is. Alle betrokkenen zijn van mening dat de raad intensiever en concreter over bestuurlijke 

samenwerking geïnformeerd zou kunnen worden. Tegelijkertijd betekent dit dat de raad zelf consciëntieuzer 

met samenwerking zou moeten omgaan. De raad zou bij het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking 

bijvoorbeeld meer aandacht moeten besteden aan het bepalen van de met de samenwerking beoogde 

maatschappelijke doelen. Voorafgaand (en ook lopende een bestuurlijke samenwerking) zou de raad samen 

met het college van B&W en de ambtelijke organisatie kritische succesfactoren en risico’s moeten bepalen, die 

vervolgens dienst kunnen doen als focuspunt voor de te aan de raad te verstrekken informatie over de 

samenwerking en de (al dan niet bereikte) resultaten.  

 

Op het moment van schrijven maakt de gemeente Gorinchem onderdeel uit van 24 samenwerkingsverbanden. 

Voor dit rekenkameronderzoek zijn ter verdieping zes bestuurlijke samenwerkingsverbanden onderzocht: 

Stichting A27, Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

(RSD), Ontwikkelingsmaatschappij ROM-S, Dienst Gezondheid en Jeugd, Gemeenschappelijke Regeling 

Avelingen Groep en Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo). Vanuit deze 

casusonderzoeken is te stellen dat Gorinchem wat bestuurlijke samenwerking betreft over het algemeen aan 

de zichzelf gestelde normen voor goed bestuur voldoet, zij het dat het in sommige aspecten wel vrij beperkt 

plaatsvindt. Verslaglegging vindt vrij summier plaats, evenals de daaraan gekoppelde verantwoording.  

Verder blijkt dat de samenwerking in het merendeel van de gevallen gunstig is voor Gorinchem. Direct 
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betrokken bestuurders en ambtenaren geven bijvoorbeeld aan dat de samenwerkingsverbanden de beoogde 

maatschappelijke doelen realiseren. Over de efficiëntie van de bestuurlijke samenwerking zijn echter geen 

conclusies te trekken. In de praktijk van de zes samenwerkingsverbanden is niet gebleken dat de raad zich in 

sturing en controle proactief heeft opgesteld. Duidelijk is wel dat de raad structureel wordt geïnformeerd, zij het 

niet in hoge frequentie of in hoge intensiteit. Dat geldt met name voor de verbanden waar relatief weinig geld 

mee is gemoeid of waar de afgelopen tijd geen knelpunten hebben gespeeld. Gezien deze beperkte 

informatievoorziening is het op zich ook niet verbazingwekkend dat de raad weinig vragen stelt over het reilen 

en zeilen van de samenwerkingsverbanden.  
 

De centrale probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: “Wordt de raad adequaat bediend 

met betrekking tot alle vormen van verlengd lokaal bestuur?” Gesteld kan worden dat, gezien de in het 

verleden overeengekomen normen, de raad adequaat wordt bediend. Echter, in de huidige context en 

verhoudingen stellen alle spelers hier inmiddels vraagtekens bij. Het onderzoek wijst duidelijk uit dat er een 

breed gevoelde behoefte bestaat om de rol van de raad bij samenwerking opnieuw te bepalen. De volgende 

aanbevelingen kunnen daar aan bijdragen.   

Aanbevelingen 

Voor de raad: 

- Formuleer scherper, in samenspraak met het college en de ambtelijke organisatie, de met de 

bestuurlijke samenwerking beoogde maatschappelijke doelen. 

- Werk deze doelen concreet uit en beschrijf de mogelijke risico’s van de samenwerking. Verbind hier 

vervolgens concrete, meetbare indicatoren aan.  

- Maak vervolgens met het college afspraken over de wijze waarop de raad beter en pro-actiever 

geïnformeerd kan worden over (de indicatoren voor) de beoogde maatschappelijke doelen en risico’s 

van de samenwerking. De reguliere planning- en controlcyclus kan hierbij de basis blijven bieden, 

maar maak daarnaast ruimte voor andere vormen van informatievoorziening en –uitwisseling. Denk 

aan het organiseren van informatiebijeenkomsten of raadsmarkten waarop de raad vragen kan stellen 

over de bestuurlijke samenwerkingsverbanden.  

- Neem als raad een meer proactieve houding ten aanzien van de bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden. Laat u niet alleen informeren op de moment waarop het college daarvoor 

het initiatief neemt, maar laat u ook horen op de momenten dat u zelf behoefte heeft aan meer of 

concreter inzicht in het reilen en zeilen en de opbrengsten van een bestuurlijke samenwerking.  

- Heroverweeg het ‘Beleidskader Verbonden Partijen’. Dit met het oog op de gewenste aanscherpingen 

en wijzigingen in de rolverdeling ten aanzien van bestuurlijke samenwerking: wie is sturend, wie is 

leidend en wie is volgend?   

- Geef de griffie een sleutelrol in (de ondersteuning bij) de informatievoorziening over de 

samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in het bewaken van de gemaakte afspraken met de raad.  

 

Voor het college van B&W: 

- Bouw voor elk bestuurlijk samenwerkingsverband een eenvoudig toegankelijk digitaal dossier op, 

waarin zich zowel de basisdocumenten bevinden (denk aan overeenkomsten, de tekst van de 

Gemeenschappelijke Regeling), alsook de jaarlijkse verslaglegging in de programmarekening en de 

eventuele relevante raadsinformatiebrieven. In het onderzoek is gebleken dat het veel werk is om de 

documenten over de diverse samenwerkingsverbanden te achterhalen. Voor individuele raadsleden is 

het op die manier ondoenlijk om snel en eenvoudig kennis te nemen van deze documenten.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Net als veel andere gemeenten neemt de gemeente Gorinchem deel aan allerlei vormen en verbanden van 

samenwerking. Bij het uitbrengen van het rapport “Waard om te Besturen”, in februari 2014, stond het aantal 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de gemeente Gorinchem op 24.
1
  

 

Samenwerken, of het nu met andere gemeenten is of met private organisaties, brengt allerlei uitdagingen met 

zich mee. Sinds enkele jaren staat het thema van (intergemeentelijke) samenwerking weer in het centrum van 

de discussie over de inrichting van het lokale bestuur. Met name vanwege de decentralisaties in het sociale 

domein is er veel aandacht voor schaalvergroting in het openbaar bestuur. De maatschappelijke uitdagingen 

waar gemeenten nu mee worden geconfronteerd, zouden volgens de rijksoverheid een grotere schaal 

noodzakelijk en onvermijdelijk maken.  

Samenwerking kent tegelijkertijd beperkingen. Onlangs heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 

aandacht gevraagd voor de democratische legitimatie bij samenwerking.
2
 De ROB stelt dat burgers invloed 

moeten kunnen uitoefenen op de samenstelling van vertegenwoordigende lichamen, dat vertegenwoordigende 

lichamen richting moeten kunnen geven aan het overheidsoptreden en dat vertegenwoordigende lichamen in 

staat moeten zijn om het overheidsoptreden te controleren en betrokkenen te vragen hierover verantwoording 

af te leggen. In het geval van samenwerking is dit een ‘probleem’, zoals toegelicht in onderstaand kader. 

 

De ROB wijst er op dat democratie en bestuur zich in tegengestelde richtingen ontwikkelen: het zwaartepunt van 
de lokale democratie verschuift naar het sublokale (het niveau van buurt, wijk of dorpskern), terwijl tegelijkertijd het 
bestuurlijke zwaartepunt steeds meer verschuift naar de regio. 
 
Voorts leidt samenwerking tot een indirecte vorm van democratische legitimiteit via gemeenteraden. Burgers 
kiezen gemeenteraadsleden, maar kunnen niet het bestuur van een samenwerkingsverband kiezen. In het bestuur 
van samenwerkingsverbanden worden belangrijke richtinggevende beslissingen genomen die alle deelnemende 
gemeenten raken. De besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken op intergemeentelijk niveau raken 
burgers direct. De afstand tussen gemeenteraden en samenwerkingsverbanden en daarmee ook de afstand 
tussen burgers en samenwerkingsverbanden dreigen echter te groot te worden. 
 
Samenwerkingsverbanden hebben volgens de ROB geleid tot een ondoorzichtige structuur, waarin onduidelijk is 
welke taak binnen welk samenwerkingsverband thuishoort en wie waarvoor verantwoordelijk is. Lokale en 
regionale bestuurders en hun maatschappelijke partners klagen dat het grote aantal regionale besturen de 
effectiviteit en de democratische controle in de weg zouden staan.  
 
Samenwerking wordt door gemeentebesturen ingezet als strategie om gemeentelijke doeleinden te bereiken. 
Binnen samenwerking worden zelfstandig keuzes gemaakt om gemeentelijke doeleinden te bereiken. Maar een 
effect hiervan dat afzonderlijke gemeentebesturen geen goed zicht hebben op de doelen van de samenwerking. 
Het bestuur accepteert afwachtend de diensten van de samenwerking en is het afhoudend ten opzichte van de 
samenwerking in relatie met de gemeente. 

 

 
1
  Waard om te Besturen, Eindrapportage Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, februari 2014, bijlage 6. 

2
  Raad voor het Openbaar Bestuur, Democratische Legitimiteit van Samenwerkingsverbanden (probleemverkenning). Advies aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken van 19 januari 2015.  
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Wat de financiering van samenwerkingsverbanden betreft merken gemeenteraden dat ze, behalve een jaarlijkse 
bemoeienis met de omvang van het budget, weinig invloed hebben op de begroting van een 
samenwerkingsverband. De verantwoording en de controle zijn indirect. Het algemene budgetrecht van de raad 
komt daardoor in de knel. De gemeentelijke uitgaven voor samenwerkingsverbanden zijn immers inflexibel en 
verplicht en in geval van financiële problemen is de mogelijkheid tot bijsturing door de deelnemers beperkt.  

Bron: ROB, Advies van 19 januari 2015, pagina 10-12
3
. 

 

Zoals gezegd is samenwerking met andere gemeenten ook voor Gorinchem van groot maatschappelijk belang. 

Maar samenwerking gaat gepaard met nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Deze vraagstukken betreffen de 

mogelijkheden voor de individuele gemeenten, in het bijzonder de gemeenteraden, om voldoende sturing en 

controle uit te kunnen oefenen. In gesprekken met het presidium van de gemeenteraad van Gorinchem hebben 

raadsleden aangegeven dat zij regelmatig worstelen met dit vraagstuk. Zij hebben behoefte aan een concrete 

handreiking en een instrumentarium om gericht(er) sturing geven aan samenwerking en de maatschappelijke 

opbrengsten daarvan. Mede gezien het te verwachten toenemend belang van samenwerking hechten de 

raadsleden hier veel waarde aan.  

 

Naar aanleiding van dit signaal heeft de rekenkamercommissie onderzoek laten uitvoeren naar de 

mogelijkheden van de raad om te sturen op samenwerking. Een belangrijk aspect daarin is de 

informatievoorziening over de samenwerking. Het onderzoek is van december 2014 tot en met maart 2015 

uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc. Dit rapport geeft de onderzoeksresultaten weer. 

1.2 Opdrachtformulering 

Het doel van het onderzoek is het voor de raad versterken van het inzicht in het functioneren en de 

(meer)waarde van bestuurlijke samenwerking en in de mogelijkheden voor de sturing en controle daarop. 

Daarbij staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

 

“In hoeverre wordt de raad van Gorinchem adequaat bediend met betrekking tot bestuurlijke 

samenwerking?” 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen richtinggevend geweest: 

a. Welke beleidsdoelen worden met de samenwerkingsverbanden nagestreefd? 

b. Op welke wijze wordt vanuit de samenwerkingsverbanden inhoud gegeven aan de governance 

structuur en normen van goed bestuur? 

c. Welke vereisten van effectiviteit spelen bij samenwerking een rol? 

d. Op welke wijze wordt de informatievoorziening tussen bestuurlijke samenwerkingsverbanden en de 

gemeente vormgegeven? 

e. Op welke wijze en op welk moment is sturing op samenwerkingsverbanden vanuit de raad mogelijk? 

 

 

 
3
  Het advies van de ROB betreft nog louter een probleemverkenning. In de zomer van 2015 zal een nader advies verschijnen over mogelijke 

oplossingen van de geconstateerde problemen. 
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1.3 Onderzoeksafbakening 

Voor het onderzoek zijn de volgende afbakeningen relevant geweest: 

 

Verlengd lokaal bestuur 

Onder verlengd lokaal bestuur verstaan wij in dit onderzoek alle vormen van uitvoering van beleid waarbij 

Gorinchem met tenminste één andere publieke en/of private organisatie samenwerkt. Deze samenwerking kan 

zowel een publiekrechtelijk karakter (op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling, in de vorm van een 

openbaar lichaam) als een privaatrechtelijk karakter hebben. Vormen van privaatrechtelijke samenwerking zijn 

bijvoorbeeld BV’s, NV’s, stichtingen en constructies op basis van (samenwerkings- of dienstverlenings-) 

overeenkomsten. 

 

Onderzoeken van samenwerkingsverbanden: een selectie van zes 

Voor alle 24 vormen van samenwerking waar de gemeente Gorinchem op het moment van schrijven aan 

deelneemt zal gelden dat zij ieder eigen doelen en normen, governance, informatievoorziening en 

sturingsmogelijkheden kennen. Voor dit onderzoek zijn niet alle 24 vormen systematisch onderzocht, maar is 

een selectie gemaakt van zes samenwerkingsverbanden. Bij de selectie zijn de volgende criteria leidend 

geweest: 

- het moet gaan om substantiële vormen van samenwerking, waarin de gemeente een wezenlijke 

inbreng heeft;  

- de casussen betreffen zowel intergemeentelijke samenwerking, samenwerking met verbonden partijen 

als samenwerking met private partijen;  

- er moet sprake zijn van spreiding over diverse beleidsterreinen. 

 

Op basis van deze selectiecriteria is gekozen voor de volgende zes samenwerkingsverbanden: 

- Stichting A27 

- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (RSD) 

- Ontwikkelingsmaatschappij ROM-S 

- Dienst Gezondheid en Jeugd 

- Gemeenschappelijke Regeling Avelingen Groep 

- Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)  

1.4 Werkwijze 

Het onderzoek is als volgt opgezet: 

 

Van breed… 

Denk aan (het analyseren van) de algemene uitgangspunten over het belang, de meerwaarde, de governance, 

de informatievoorziening en de sturing op samenwerking door de raad van Gorinchem. 

 

…Naar smal… 

De algemene uitgangspunten zijn vervolgens uitgewerkt en getoetst met behulp van de zes geselecteerde 

samenwerkingsverbanden.  

 

…Naar breed 

Vervolgens zijn de algemene uitgangspunten en opvattingen over het belang, de meerwaarde, de governance, 
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de informatievoorziening en de sturing door de raad geconfronteerd met de concrete praktijk(ervaringen) vanuit 

de zes samenwerkingsverbanden.  

 

Concreet is voor dit onderzoek de volgende werkwijze gehanteerd: 

- Stap 1: Oriëntatie op geformuleerd beleid, kaders en uitgangspunten. In deze stap is het algemene 

beleid van Gorinchem op het gebied van intergemeentelijke samenwerking bestudeerd. Nadrukkelijk is 

de aandacht uitgegaan naar de inrichting van de sturing, de controle, de gehanteerde normen en de 

informatieverstrekking. 

- Stap 2: Casusonderzoek. Vervolgens is de stap gemaakt naar de praktijk. In totaal zijn zes casussen 

van bestuurlijke samenwerking onder de loep genomen. In deze stap is het ‘papieren’ beleid 

geconcretiseerd en getoetst aan de praktijk.  

- Stap 3: In gesprek met de raad. In deze stap is een intensief gesprek aangegaan met de raad van 

Gorinchem, waarbij drie vragen aan de raad centraal stonden: 

o Wat zijn naar uw idee de mogelijkheden voor sturing op bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden die de raad op dit moment heeft?  

o Hoe verloopt de informatievoorziening over bestuurlijke samenwerkingsverbanden aan de 

raad? 

o Welke kansen en verbeteringen ziet u voor de raad in haar mogelijkheden voor sturing op 

bestuurlijke samenwerking? 

- Stap 4: Rapportage en advies. In deze stap zijn de onderzoeksresultaten geanalyseerd en is het 

rapport opgesteld.   

1.5 Indeling rapport 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de algemene ontwikkelingen en uitgangspunten van 

de gemeente Gorinchem op het gebied van bestuurlijke samenwerking beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een 

korte beschrijving van de zes onderzochte samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 4 komt de sturende en 

controlerende rol van de raad aan de orde.  
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2. Visie en uitgangspunten bestuurlijke samenwerking 

2.1 Uitgangspunten voor sturing en controle van 
samenwerkingsverbanden 

De invoering van het dualisme in het lokale bestuur in 2002 is voor het toenmalige gemeentebestuur van 

Gorinchem aanleiding geweest om een scherp en duidelijk onderscheid te maken tussen taken en 

verantwoordelijkheden van enerzijds het college en anderzijds de gemeenteraad. Daarbij is ook aandacht 

besteed aan de verantwoordelijkheids- en taakverdeling tussen college en raad bij (intergemeentelijke) 

samenwerking. Onder meer heeft de raad van Gorinchem in 2008 een “Beleidskader Verbonden Partijen” 

vastgesteld. In 2012 is dit raadsbeleidskader geactualiseerd en op sommige aspecten aangevuld. Het kader 

kent de volgende 10 uitgangspunten
4
: 

 

1. Het college is primair verantwoordelijk voor de verbonden partijen (uitvoeringsfase trechter /artikel 160 
Gemeentewet). Verbonden partijen vallen dus in principe onder het domein college (HOE-vraag).   

2. De raad krijgt de gelegenheid bij de oprichting van nieuwe verbonden partijen dan wel bij een wijziging 
van een bestaande gemeenschappelijke regeling in de vorm de voorhangprocedure wensen en 
bedenkingen in te brengen (WAT-vraag). 

3. De Gorcumse planning- en controlecyclus is de basis voor de invulling van de actieve informatieplicht. De 
paragraaf Verbonden partijen uit de programmabegroting, de tussenrapportage en het programmaverslag 
geeft de dwarsdoorsnede per programma weer. Als er aanleiding toe is, wordt aanvullend een 
raadsinformatiebrief opgesteld waarin voortgangsinformatie over de verbonden partij wordt verschaft.  

4. De algemene opzet paragraaf Verbonden partijen als basis te gebruiken voor de programmabegroting en 
het programmaverslag.  

5. Basis voor de verbonden partijen zijn de algemene normen van goed bestuur, zoals vermeld in de bijlage. 
Deze zijn van toepassing op de bestaande Gorcumse verbonden partijen. Het betreft de vier normen 
transparantie, democratische verantwoording, effectiviteit en efficiency en vraaggerichtheid. Nieuwe 
verbonden partijen worden getoetst aan de normen van algemeen bestuur.  

6. De 4 uitgangspunten van goed bestuur beheerst toezicht houden en beheerst verantwoorden zijn leidend 
in de relatie college - raad - verbonden partijen zoals aangegeven in de bijlage. Er is bij een verbonden 
partij een volledige keten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden zodat voldaan wordt 
aan de normen van goed bestuur. 

7. Het college toetst een nieuw op te richten verbonden partij aan de algemene normen en uitgangspunten 
van goed bestuur.  Daarbij zijn onder andere leidend selectiecriteria als kwaliteit, relevante ervaring, 
efficiency- schaalvoordeel, risicospreiding, bestuurskracht en effectiviteit, kennisvoordeel, 
katalysatorfunctie. De raad ontvangt over deze collegetoets actieve informatie dat onderdeel uitmaakt van 
een inhoudelijk beleidskader. Hierbij kunt u denken aan keuzes betreffende regionale samenwerking. De 
actieve informatie is overigens situationeel bepaald.  

8. Het college hanteert een zichtbare vorm van interne toetsing en zo nodig zal een vorm van externe 
toetsing in voorkomende gevallen op de geleverde prestaties plaatsvinden zoals bij de grond CV's/ BV’s. 
Criteria daarbij zijn: efficiency, schaalvoordeel, transparantie en democratische verantwoording (u kunt 
daarbij verder denken aan het kostenaspect, inhoudelijke prestaties en het vastleggen van te leveren 
prestaties in samenwerkingsovereenkomsten).  

9. De verbonden partijen, samenwerkingsverbanden zijn vooral verantwoordelijk voor uitvoerende taken. 
Over de voortgang ervan laat het college alleen de meest essentiële meetindicatoren in de gemeentelijke 

 

 
4
 Gemeente Gorinchem, Raadsbeleidskader Verbonden Partijen, 19 april 2012.  
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planning- en controlcyclus zoals de programmabegroting terugkomen. Dit ter ondersteuning van de 
kaderstellende en de controlerende rol van de raad. In de paragraaf Verbonden partijen wordt 
aanvullende informatie gegeven over het eigen vermogen, het vreemd vermogen, het financieel resultaat, 
het inhoudelijk resultaat indien beschikbaar, de wijze van afdekking van het tekort, de wijze van afdekking 
van risico’s. Zo ontstaat meer inzicht in de lopende risico’s.  

10. In de lijst van verbonden partijen neemt het college ook een aantal stichtingen op waarbij de volgende 
twee criteria leidend zijn: stichtingen met een aanmerkelijk financieel belang (subsidie > € 500.000) en/ of 
bestuurlijk belang (collegelid zit in stichtingsbestuur). 

 

De basis onder deze uitgangspunten is volgens de gemeente Gorinchem tweeledig: 

- de relatie raad – college: het college is primair centraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

verbonden partijen en stichtingen, zowel op publiekrechtelijk als op privaatrechtelijk gebied. Of zoals 

meer algemener wordt gesteld: 

o de raad gaat over de Wat-vraag: wat moet er worden bereikt en tegen welke kosten? 

o het college gaat over de Hoe-vraag: hoe kan datgene wat de raad wil, worden bereikt? 

- de actieve informatieplicht: het college is verantwoordelijk voor het informeren over de voortgang en 

significante afwijkingen die optreden binnen de verbonden partijen of stichtingen. In de volgende 

paragraaf wordt verder ingegaan op de informatievoorziening over samenwerkingsverbanden.  

 

Tevens gelden ten aanzien van bestuurlijke samenwerking binnen de gemeente Gorinchem de volgende 

uitgangspunten (van ‘goed bestuur’):
5
 

- “Transparantie: de relevante informatie is voor belanghebbenden toegankelijk en begrotingen en 

jaarverslagen zijn deugdelijk. 

- Democratische verantwoording: er wordt publieke verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid 

van de inning, het beheer en de besteding van publieke middelen, over de doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van het beleid en de behartiging van publieke taken, over de integriteit van de 

organisatie en over het ‘in control’ zijn. 

- Effectiviteit en efficiency: het beleid is zorgvuldig voorbereid, uitvoerbaar en handhaafbaar, de 

uitvoering van beleid is doelmatig en doeltreffend. De verbonden partij en/ of de deelnemende partij in 

de het samenwerkingsverband heeft voldoende kwaliteit en ervaring. 

- Vraaggerichtheid: het beleid wordt gebaseerd op vragen vanuit de samenleving en sluit aan op 

behoefte en problemen. Publieke organisaties vertonen lerend vermogen.” 

 

Deze vier algemene normen van goed bestuur en beheerst sturen zijn vertaald in vier uitgangspunten voor 

bestuurlijke samenwerking:
6
 

- “Sturen: richting geven aan het realiseren van organisatiedoelen, onder andere door het inrichten van 

de organisatie en het vormgeven van processen. 

- Beheersen: het invoeren en handhaven van een stelsel van maatregelen en procedures, zodat de 

bestuurders de zekerheid krijgen dat de organisatie blijvend de goede richting uitgaat. 

- Toetsen (toezicht houden): vaststellen namens belanghebbenden door aangewezen of benoemde 

functionarissen dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd, maar ook dat de organisatie aan 

 

 
5
 Gemeente Gorinchem, Raadsbeleidskader Verbonden Partijen, 19 april 2012. 
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specifiek gestelde eisen voldoet.  

- Verantwoorden: over alle opgedragen taken en gedelegeerde bevoegdheden informatie verschaffen, 

die het recht geeft op decharge.” 

Het zwaartepunt van het beleid inzake samenwerking ligt bij het college van B&W van Gorinchem. Het college 

is verantwoordelijk voor de samenwerking en toetst mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden aan de 

gestelde normen en criteria. De raad is bij het aangaan van de samenwerking in de gelegenheid om ‘wensen 

en bedenkingen’ in te brengen. Als de samenwerking eenmaal tot stand is gekomen, wordt de raad over de 

resultaten geïnformeerd in de reguliere planning- en controlcyclus. Deze strikte scheiding in taken en 

verantwoordelijkheden van enerzijds het college van B&W en anderzijds de raad past op deze manier 

naadloos in de bestuurscultuur die in Gorinchem direct na de invoering van het dualisme in het lokale bestuur 

(2002) gangbaar was geworden.   

2.2 Uitgangspunten voor informatievoorziening over 
samenwerkingsverbanden 

Zoals hierboven weergegeven, informeert het college de raad over de lopende samenwerkingsverbanden in de 

paragraaf Verbonden partijen in de jaarstukken. Het gaat dan om de programmabegroting, de 

tussenrapportages en het programmaverslag.  

 

Voor de informatievoorziening wordt conform het Raadsbeleidskader Verbonden Partijen een vast format 

gebruikt. Met deze standaardopzet wordt beoogd om de raad een transparant en eenduidig inzicht te geven in 

actuele ontwikkelingen bij de samenwerkingsverbanden. Het accent ligt daarbij op informatie over de 

prestaties, kansen en risico’s en voortgang van de samenwerkingsverbanden
7
. 

 
Naam 
samenwerkingsverband  

Type samenwerkingsverband 

1. Doel  Samenwerkingsovereenkomst, bij welk onderdeel uit programmabegroting?  

2. Partijen  Wie zijn de gemeenten, publieke of private partijen binnen de verbonden partij?  

3. Bestuurlijk belang  Deelname in Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Raad van Toezicht, Raad van 
Commissarissen, Algemene Vergadering van Aandeelhouders of directie.  

4. Financieel belang/  Bijdrage in begroting verbonden partij. Doet zij dit binnen de financiële kaders? 
(bijdrage, financiële afspraken).  

5. Voortgang/ 
ontwikkelingen  

Realiseert de verbonden partij haar aandeel in het onderdeel uit de 
programmabegroting? Formuleer daarbij zoveel mogelijk de gewenste resultaten 
en effecten.  
Doet zij dit binnen de financiële kaders? Opgetreden ontwikkelingen naar 
aanleiding van het Rijk, regionale ontwikkelingen, jaarverslagen van verbonden 
partijen.  

6. Prestaties/ effecten/ 
inhoudelijk resultaat  

Opsomming prestaties. Wat is het inhoudelijke resultaat? Inzicht in prestaties en 
effecten voor zover het nieuwe beleidsontwikkelingen betreffen (domein raad, 
programmabegroting).  
Lopende uitvoeringszaken vallen onder het domein college (productenbegroting).  

7. Financieel resultaat  Wat is het financieel resultaat? Op welke wijze wordt eventueel tekort afgedekt?  

8. Eigen vermogen  Wat is de hoogte van het eigen vermogen, hoe ontwikkelt het zich?  

 

 
7
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9. Vreemd vermogen  Wat is de hoogte van het vreemd vermogen, hoe ontwikkelt het zich?  

10. Risico´s en kansen  Welke risico´s en kansen kunnen zich voordoen? Op welke wijze worden risico’s 
afgedekt (mede door samenwerkende partners)?  

3. Zes samenwerkingsverbanden onder de loep 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de visie op het sturen en controleren van samenwerkingsverbanden van de 

gemeente Gorinchem beschreven. Aangegeven is welke uitgangspunten het college en de raad daarvoor 

hanteren, bijvoorbeeld ten aanzien van de rolverdeling tussen college en raad of over de wijze van 

informatievoorziening. In dit onderzoek is bekeken in hoeverre deze visie en uitgangspunten ook in de praktijk 

als zodanig worden toegepast. Daarvoor zijn zes samenwerkingsverbanden onder de loep genomen. In 

paragraaf 3.2  introduceren wij eerst kort het samenwerkingsverband. Daarna besteden we systematisch 

aandacht aan de volgende aspecten:  

- de wijze of vorm waarin de gemeente participeert in dit samenwerkingsverband en de governance is 

ingericht; 

- de mate waarin het samenwerkingsverband voldoende transparant is over haar functioneren; 

- de mate waarin het samenwerkingsverband helder verantwoording aflegt over zijn activiteiten en 

behaalde resultaten; 

- de mate waarin het verband als doeltreffend kan worden beschouwd, 

- de mate waarin het verband voldoende inspeelt op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. 

 

Op basis van deze nadere verkenning van de praktijk kunnen de deelvragen in dit onderzoek worden 

beantwoord. Dit gebeurt in paragraaf 3.3.  

3.2 De samenwerkingspraktijk  

3.2.1 Stichting A27 

De Stichting A27 is rond 2005 opgericht. Aanleiding was de wens van de gemeente Gorinchem om met de 

buurgemeente Werkendam, de Kamers van Koophandel en de ondernemersverenigingen aan beide zijden van 

de rivier in gezamenlijkheid te proberen het onderwerp ‘betere ontsluiting van de regio door 

capaciteitsvergroting A27’ op de agenda van Rijkswaterstaat te krijgen en te versnellen.  

 

Aspect Beschrijving 

Wijze van participatie 

en governance 

De Stichting A27 wil een vehikel zijn voor het benodigde lobbywerk voor de 

gewenste capaciteitsvergroting van de A27. Vanuit die ambitie is bewust 

gekozen voor het oprichten van een stichting, dus een samenwerkingsverband. 

 

Wethouder Doodkorte neemt namens de gemeente Gorinchem zitting in het 

bestuur van Stichting A27. Dit vanuit zijn rol als portefeuillehouder voor 

bovenlokale infrastructuur. De burgemeester van Gorinchem is voorzitter van 
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het bestuur. De gemeente Werkendam heeft ook een wethouder afgevaardigd. 

De raad is niet vertegenwoordigd in het bestuur. 

 

De deelnemende partijen (Gorinchem, Werkendam, Kamers van Koophandel 

en de betrokken ondernemersverenigingen) hebben bij de oprichting van de 

stichting in 2005 geld beschikbaar gesteld aan de stichting. Van dit budget 

maakt de stichting nog steeds gebruik.   

Transparantie Naast de jaarstukken, wordt de raad ook incidenteel op de hoogte gehouden 

over de activiteiten van de Stichting A27. Het initiatief voor een korte 

terugkoppeling over de activiteiten van de Stichting A27 ligt meestal bij het 

college. Meestal doen zij dat in combinatie met het informeren van de raad over 

de activiteiten van de Bestuurlijke Adviesgroep A27 (de BAG, met bestuurders 

uit alle betrokken gemeenten en voorgezeten door een Gedeputeerde van de 

provincie Brabant) of de Maatschappelijke Adviesgroep A27 (MAG).  

 

De gemeenteraad wordt ook op de hoogte gehouden door middel van 

presentaties en raadsinformatiebrieven. 

Verantwoording De raad van Gorinchem wordt over de activiteiten en resultaten van de stichting 

geïnformeerd door middel van de jaarstukken (begroting en jaarrekening). 

Doeltreffendheid Inmiddels is de capaciteitsvergroting van de A27 op de agenda van het Rijk 

gekomen. Bij Rijkswaterstaat is inmiddels een project gestart dat de 

capaciteitsvergroting moet gaan realiseren. Dat doel is dus inmiddels al bereikt. 

Het doel van de Stichting A27 is daarom nu conform haar doelstelling meer 

verschoven naar het zo snel mogelijk realiseren van de capaciteitsvergroting, 

met een zo groot mogelijke kwaliteit van de ontwerpen voor die 

capaciteitsvergroting.  

 

De belangrijkste resultaten van de Stichting zijn dat bestuurders met elkaar in 

gesprek komen én blijven. Daardoor kennen zij elkaars agenda’s en 

standpunten en blijft er de benodigde aandacht voor het onderwerp. 

Vraaggerichte 

werkwijze 

De Stichting anticipeert sterk op de ontwikkelingen rondom de A27. De Stichting 

probeert het project van Rijkswaterstaat zo veel mogelijk van dienst te zijn, 

maar ook de benodigde politieke lobby uit te voeren om de A27 op de agenda 

te houden en de uitvoering te versnellen. De stichting is nu ook bezig een 

innovatielab in te richten, waar betrokkenen kunnen meedenken over creatieve 

oplossingen voor de capaciteitsvergroting. Ook nodigt de stichting Kamerleden 

in het gebied uit om kennis te komen nemen van onze problematiek en de om 

wens het project zo snel mogelijk uit te voeren. 

 

De Stichting A27 is door de jaren heen succesvol gebleken. Immers: de capaciteitsvergroting is op de agenda 

van het Rijk gekomen. Verder blijkt de stichting een nuttig vehikel voor bestuurders om met elkaar van 

gedachten te wisselen over de bereikbaarheid van de regio en om agenda’s en ambities af te stemmen.  

 

De raad wordt weliswaar geregeld langs reguliere kanalen geïnformeerd, maar de actieve betrokkenheid van 
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de raad is gering. Naar zeggen van direct betrokkenen bij de stichting, heeft de raad de afgelopen jaren 

geregeld belangstelling getoond voor de capaciteitsvergroting van de A27. De raad heeft echter niet tot 

nauwelijks geïnformeerd naar het functioneren van de stichting zelf. Alle afstemming over het reilen en zeilen 

van de stichting verloopt tussen het stichtingsbestuur en de betrokken portefeuillehouder, de raad houdt zich 

daar nauwelijks actief mee bezig.  

3.2.2 Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RSD) 

De Regionale Sociale Dienst is belast met de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) en alle andere 

wetten en regelingen op het terrein van sociale zekerheid waarvan de uitvoering aan de deelnemende 

gemeenten is opgedragen. Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De RSD 

geeft samen met de Avelingen Groep uitvoering aan deze wet.  

 

Per januari 2016 zullen de RSD en Avelingen Groep worden samengevoegd. De keuze voor samenvoeging is 

mede ingegeven door de nieuwe Participatiewet, die het noodzakelijk maakte om stil te staan bij de nieuwe 

taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein. Uit een onafhankelijk onderzoek is naar voren 

gekomen dat samenvoeging van de beide GR’s op de langere termijn de beste optie is. 

 

Aspect Beschrijving 

Wijze van participatie 

en governance 

De RSD is vormgegeven als een Gemeenschappelijke Regeling, waarvan 

Gorinchem één van de zeven deelnemende gemeenten is.  

 

In aanloop naar de samenvoeging van de RSD en de Avelingengroep zijn beide 

besturen samengevoegd in een Unie van Besturen, bestaande uit het Dagelijks 

Bestuur (DB) van de RSD en het Algemeen Bestuur (AB) van Avelingen Groep. 

De Unie van Besturen heeft een kwartiermaker aangesteld die de 

samenvoeging moet begeleiden.  

 

Er zijn geen raadsleden vanuit Gorinchem vertegenwoordigd in het bestuur van 

de GR. Wethouder Faro van de gemeente Gorinchem is voorzitter van het AB 

en het DB van de RSD. In het AB van de RSD is ook nog een andere 

wethouder vanuit Gorinchem vertegenwoordigd. 

 

In het kader van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling hebben op het 

moment van schrijven de beide besturen aan de kwartiermaker de opdracht 

gegeven om een bijeenkomst met de raden voor te bereiden. Deze bijeenkomst 

vindt plaats in maart of april a.s. Aan de hand van casuïstiek wordt bezien hoe 

de positie van de raden kan worden versterkt. De raad moet op basis daarvan 

een besluit nemen over de invulling van de nieuwe GR en over de vraag welke 

bevoegdheden de nieuwe GR krijgt. 

Transparantie De verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en 

Dagelijks Bestuur (DB) worden beschikbaar gesteld voor de raad.  

 

De RSD organiseert zelf regelmatig regionale raadsinformatiebijeenkomsten. 

Op deze themabijeenkomsten kunnen raadsleden vragen stellen en krijgen zij 
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meer informatie over het reilen en zeilen binnen de GR. 

Verantwoording In de jaarrekening worden de ontwikkelingen en de voortgang bij de RSD 

beschreven.  

Doeltreffendheid De gemeentelijke organisatie van Gorinchem waardeert de werkzaamheden 

van de RSD en beschouwt de organisatie als voldoende doeltreffend. De 

nieuwe Participatiewet zal uiteraard impact hebben op het functioneren van de 

RSD. Het is op het moment van schrijven nog te vroeg om te zeggen hoe 

doeltreffend RSD ook in deze nieuwe fase functioneert. 

Vraaggerichte 

werkwijze 

Er zijn allerlei nieuwe maatschappelijk uitdagingen waar door de RSD invulling 

aan moet worden gegeven. De Participatiewet en de focus op het meer in eigen 

kracht zetten van individuele burgers, zijn daarvan de belangrijkste 

voorbeelden. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben een forse impact 

op de werkzaamheden van de RSD. Daar moet de RSD de komende tijd een 

goede invulling aan gaan geven: er moet daadwerkelijk sprake zijn van een 

transitie. 

 

De gemeentelijke organisatie van Gorinchem waardeert de werkzaamheden van de RSD en beschouwt de 

organisatie als voldoende doeltreffend. Met het oog op de nieuwe Participatiewet en de samenvoeging met 

Avelingen Groep is er de afgelopen tijd veel op de organisatie afgekomen. Vooralsnog lijkt de RSD daar goed 

invulling aan te kunnen geven, maar de toekomst moet uitwijzen in hoeverre de RSD de transitie echt 

succesvol weet door te komen. 

 

De raad krijgt regelmatig informatie over de RSD aangereikt, waar de fracties dan op kunnen reageren. Maar 

de raadsleden stellen relatief weinig vragen over die (voortgangs)informatie. Er vinden binnen of met de raad 

relatief weinig discussies plaats over de RSD. De GR heeft een positieve waardering en de raad is op dit 

moment niet erg kritisch. De Gorinchemse raad heeft volgens de direct betrokkenen overigens ook relatief 

weinig kennis over specifieke doelstellingen en de historie van de RSD. Meer kennis over de doelstellingen en 

historie wordt met het oog op de aankomende discussies over de invulling van de nieuwe GR (voor RSD en 

Avelingen Groep) echter wel heel belangrijk. Bij het vormgeven van de nieuwe GR heeft de raad immers 

nadrukkelijk de kans om invloed uit te oefenen en ook duidelijk aan te geven hoe zij de verantwoording 

ingericht wil zien. Enige kennis over de historie van beide GR’s is dan belangrijk. 

3.2.3 Ontwikkelingsmaatschappij ROM-S 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West (ROM-S) heeft als doel het ontwikkelen van een 

transport- en logistiek centrum in de gemeente Giessenlanden, in het gebied Schelluinen-West. Hiermee 

verbonden doelen van ROM-S zijn de realisatie en exploitatie van regionale vrachtwagenparkeerterreinen in de 

regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de herontwikkeling van zogenoemde vertreklocaties in alle 

participerende gemeenten. Hiermee worden ruimtelijke ordenings- en milieuproblematieken, die worden 

veroorzaakt door transport- en logistieke bedrijven, in regionaal verband aangepakt. Uiteindelijk is het doel om 

de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan het Groene Hart beleid.                                                                                        

 

ROM-S is opgericht in 2005 en zal waarschijnlijk op termijn zijn activiteiten gaan afbouwen. Het transport- en 

logistiek centrum is vrijwel gerealiseerd. Tegelijkertijd is bekend dat niet alle relevante bedrijven zich op het 

terrein zullen vestigen, her en der in de regio zullen logistieke bedrijven op hun huidige locatie blijven. Voor de 
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gemeente Gorinchem is dit niet het geval, deze gemeente kende van oudsher nauwelijks bedrijven die voor dit 

beleid in aanmerking kwamen. De participatie van de gemeente in de ontwikkelingsmaatschappij kwam voort 

uit het meer algemene doel om de leefbaarheid van de regio als geheel te versterken.  

 

 

 

Aspect Beschrijving 

Wijze van participatie 

en governance 

ROM-S is een Commanditaire Vennootschap (CV). Van de aandelen is 50% 

in handen van de gemeenten, de andere 50% is van Ontwikkelings- en 

Participatiebedrijf Publieke sector B.V. (OPP). De gemeenten Gorinchem, 

Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Zederik, Leerdam en Molenwaard 

nemen deel aan ROM-S. De ROM-S is opgericht in 2005. Gorinchem 

deelnemingen BV is opgericht als apart juridisch lichaam voor het beheer van 

de aandelen van de gemeente Gorinchem in de ontwikkelingsmaatschappij. 

 

De burgemeester van Gorinchem vertegenwoordigt Gorinchem in de Raad van 

Commissarissen van ROM-S. Tot voor kort waren er drie vergaderingen binnen 

ROM-S: een Aandeelhoudersvergadering, Raad van Commissarissen en 

vergadering van de deelnemingen BV’s. De Aandeelhoudersvergadering en 

Raad van Commissarissen is recent samengevoegd, omdat hier veel overlap 

was in vertegenwoordiging.  

Transparantie De daadwerkelijke uitvoering van ROM-S ligt bij een apart opgericht 

uitvoeringsapparaat, onder aansturing van een tweehoofdige directie. Dit 

apparaat van ROM-S informeert de betrokkenen van alle gemeenten over de 

voortgang, op een zo open en transparant mogelijke manier. De ambtenaren 

informeren en adviseren op basis van deze informatie het college van B&W. 

Indien nodig informeert het college op haar beurt de raad.  

Verantwoording De raad wordt geïnformeerd via de reguliere P&C-cyclus. De raad stelt zelden 

vragen over ROM-S. In 2005 had de raad een actieve rol bij het vaststellen van 

het beleidskader en de instelling van de ontwikkelingsmaatschappij.  

 

De raad bemoeit zich in de praktijk weinig met ROM-S. In 2008 en 2009 zijn 

enkele informatiebijeenkomsten voor de betrokken raden georganiseerd. Ook 

namens Gorinchem waren hier enkele raadsleden aanwezig. Met uitzondering 

van deze bijeenkomsten is er voor ROM-S verder geen duidelijke zichtbare 

betrokkenheid vanuit de raden. 

Doeltreffendheid De gemeente Gorinchem waardeert de inspanningen van ROM-S. Er zijn niet 

veel bijzonderheden in de uitvoering. De gemeente hecht waarde aan een 

bedrijventerrein in de regio, maar ROM-S is geen beleidsinstrument op zichzelf.  

 

De vooruitzichten op een winstgevende exploitatie zijn nog steeds aanwezig, 

hoewel de economie zich nog steeds in een periode van laagconjunctuur 

bevindt. De verwachting is dat ROM-S binnen een paar jaar wordt opgeheven, 

omdat de doelen bereikt zijn.  
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Vraaggerichte 

werkwijze 

Hier zijn in het onderzoek geen duidelijke aanwijzingen voor gevonden.   

 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM-S is succesvol. Het logistiek centrum is gerealiseerd, er hebben 

zich bedrijven aldaar gevestigd. Dat bood de mogelijkheid om de ‘vertreklocaties’ van deze bedrijven te 

saneren en voor andere doelen beschikbaar te maken en aan te bieden. Weliswaar hebben zich niet alle 

relevante bedrijven in de regio zich op het nieuwe centrum gevestigd, maar dat zijn keuzen geweest van de 

bedrijven zelf en de direct betrokken gemeente, waar de ontwikkelingsmaatschappij weinig invloed op heeft. 

Voorts heeft de economische crisis het (financiële) succes van de ontwikkelingsmaatschappij ietwat 

getemperd, maar dit heeft niet tot exploitatietekorten geleid.   

 

De betrokkenheid van de raad van Gorinchem is beperkt. Immers, concrete besluiten over de relocatie van 

relevante bedrijven speelden niet tot nauwelijks in Gorinchem. En zolang de ontwikkelingsmaatschappij de 

doelen op een goede manier realiseerde, zonder dat er sprake was van grote financiële of andersoortige 

problemen, was er ook geen aanleiding voor de raad om zich actief te interesseren voor de ROM-S. Daarbij 

kan de raad van Gorinchem ook geen directe politieke sturing geven aan ROM-S: meerdere gemeenten 

hebben aandelen in de organisatie. Volgens de direct betrokkenen bij ROM-S kan de raad in principe alleen op 

hoofdlijnen sturen, vanuit het beleid dat in 2005 is vastgesteld door de raden van destijds. ROM-S voert dat 

beleid nu uit, onder aansturing van twee directeuren en de Aandeelhoudersvergadering. De raad moet zich in 

principe niet met de concrete uitvoering willen bemoeien, zo stellen de betrokkenen. 

3.2.4 Dienst Gezondheid en Jeugd 

De gemeente Gorinchem participeert in de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. 

Deze gemeenschappelijke regeling bestaat in totaliteit uit drie pijlers: 

- Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) 

- Serviceorganisatie Jeugd 

- Regionale ambulancedienst (RHV).  

 

Alle pijlers hebben een eigen begroting en directeur, maar vallen uiteindelijk gezamenlijk onder één 

gemeenschappelijke regeling. In dit rekenkameronderzoek is specifiek gekeken naar de Dienst Gezondheid en 

Jeugd (DG&J). Deze dienst is vanaf 2012/2013 opgestart en richt zich op gezondheidszorg in het algemeen 

(GGD) en jeugdgezondheidszorg.  

 

Bekend is dat deze dienst sinds een aantal jaren in financiële problemen verkeert en onder preventief 

financieel toezicht is gesteld. In dat verband is het belangrijk om te benadrukken dat in het kader van dit 

rekenkameronderzoek de redenen en achtergronden van de financiële problemen en het acteren van de 

verschillende spelers in dat kader niet centraal hebben gestaan. Ten tijde van dit rekenkameronderzoek wordt 

door het college van B&W naar deze aspecten zelfstandig een onderzoek uitgevoerd. Gezien de context en 

doelstellingen van dit rekenkameronderzoek, is natuurlijk wel aandacht besteed aan de informatievoorziening 

aan de raad aan de wijze waarop de raad hier mee om is gegaan.  

   

Aspect Beschrijving 

Wijze van participatie 

en governance 

De GR Publieke Gezondheid en Jeugd kent een governance met een 

Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Voorheen was 
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wethouder Oostrum van de gemeente Gorinchem lid van het DB, inmiddels is 

(namens het huidige college van B&W) wethouder Freije AB-lid.  

  

Het Dagelijks Bestuur van de GR bestaat uit vijf personen: drie wethouders uit 

de Drechtsteden, één uit de Hoeksche Waard en één uit Giessenlanden. Tot 

2012 bestond er ook een raadsledenplatform. De GR bedient in totaal 17 

gemeenten. 

 

Daarnaast de GR een kernteam en een auditcommissie. Hierin nemen vanuit 

elk van de drie subregio’s (Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

en Drechtsteden) enkele ambtenaren zitting die het bestuur van de GR 

inhoudelijk ondersteunen en adviseren. Het kernteam en de auditcommissie zijn 

beiden goede inhoudelijke sparringpartners voor het bestuur. Ook draagt de 

betrokkenheid van de ambtenaren in deze gremia bij aan een goede, snelle 

informatie-uitwisseling over lopende ontwikkelingen naar de raad.  

Transparantie De GR organiseert regelmatig informatieavonden voor de deelnemende 

gemeenteraden. Zeer recent heeft het DB ook een dergelijke avond 

georganiseerd. Deze avond werd niet als bevredigend ervaren, omdat er niet 

geheel openheid van zaken leek te worden gegeven.  

 

Binnen de raad is een klankbordgroep 3D’s opgericht, met als doel om de raad 

goed te kunnen informeren over het transformatieproces rondom de 

decentralisaties. Vanuit die klankbordgroep wordt de raad zo goed mogelijk 

meegenomen in de doelstellingen, ontwikkelen en behaalde resultaten op het 

gebied van onder meer de jeugdzorg. Elke twee tot drie maanden krijgt de 

volledige raad ook een raadsinformatiebrief met informatie over (de 

ontwikkelingen op het gebied van) de decentralisaties, waarin dan ook 

aandacht wordt besteed aan de GR. 

Verantwoording De raad wordt over de Dienst Gezondheid en Jeugd geïnformeerd via de 

reguliere jaarstukken, via de tussenrapportages of via raadsinformatiebrieven. 

Daar wordt de raad ook over de verdere voortgang en belangrijkste 

ontwikkelingen binnen de brede GR PG&J geïnformeerd.  

 

Sinds het aantreden van de nieuwe raad en vanwege de huidige financiële 

problemen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd is er voor gekozen om de 

informatievoorziening naar de raad pro-actiever te organiseren.  

 

De besluitvorming over de oprichting van de GR Publieke Gezondheid en 

Jeugd is destijds aan het college van B&W gelaten. Met de oprichting van de 

Serviceorganisatie Jeugd, de pijler die vanaf 2015 werkzaam is, heeft de raad 

zich wel veel meer bemoeid.  

Doeltreffendheid De DG&J verkeert op dit moment in financiële problemen. Deze zijn deels door 

de uitgebreide historie van de DG&J te verklaren. De DG&J heeft te maken met 

een erfenis van financiële problemen van de voormalige GGD Zuid-Holland 
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Zuid (die in 2012 is overgegaan in de Dienst Gezondheid en Jeugd). Door de 

voormalig directeur is echter lange tijd een veel te rooskleurig beeld gegeven 

van de financiële huishouding. Ook heeft de DG&J te maken met een groot 

speelveld van 17 gemeenten, met veel verschillende politieke belangen.  

 

Het was onder andere vanwege dat grote speelveld en alle belangen heel lange 

tijd lastig om een goed beeld te krijgen van wat er écht speelde bij de DG&J.  

Vraaggerichte 

werkwijze 

In het transformatieproces rondom de drie decentralisaties binnen het sociale 

domein spelen de Dienst Gezondheid en Jeugd en de Serviceorganisatie Jeugd 

een belangrijke rol. Zij moeten een bijdrage gaan leveren in de nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg.  

 

Het functioneren van de Dienst Gezondheid en Jeugd kan momenteel niet als een succes worden getypeerd. 

Er zijn grote financiële problemen, die langere tijd onopgemerkt zijn gebleven. Onduidelijk is in hoeverre dit bij 

de besluitvorming over de oprichting, danwel tijdens de eerdere jaren al gesignaleerd en geagendeerd had 

moeten of kunnen worden. Zoals gezegd komen dergelijke vragen in een onderzoek aan de orde dat 

momenteel in opdracht van het college van B&W wordt uitgevoerd.  

 

In de context van dit rekenkameronderzoek is wel te stellen dat de raad betrekkelijk laat is geïnformeerd over 

de financiële problemen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. De raad zelf heeft evenmin proactief geopereerd. 

Nu er problemen zijn gebleken, wordt de raad alsnog actief door het college geïnformeerd en vinden er ook de 

nodige discussies tussen college en raad en binnen de raad zelf plaats. De raad moet zo snel en zo vroeg 

mogelijk worden geïnformeerd over de voortgang bij de DG&J. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van 

besloten raadsbijeenkomsten of raadsinformatiebrieven.   

3.2.5 Gemeenschappelijke Regeling Avelingen Groep 

Avelingen Groep biedt als werkleerbedrijf van de regio passend werk aan diegenen die zodanige 

arbeidsbeperkingen hebben, dat ze niet zelfstandig in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. 

Avelingen Groep bestaat al zeer lange tijd. Per januari 2016 worden Avelingen Groep en de Regionale Sociale 

Dienst samengevoegd. De keuze voor samenvoeging is mede ingegeven door de nieuwe Participatiewet, die 

het noodzakelijk maakte om te bezien hoe de nieuwe taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal 

domein het beste belegd konden worden. Uit een onafhankelijk onderzoek is naar voren gekomen dat 

samenvoeging van de beide GR’s op de langere termijn de beste optie is. 

 

Aspect Beschrijving 

Wijze van participatie 

en governance 

Avelingengroep is vormgegeven als een Gemeenschappelijke Regeling, 

waarvan Gorinchem één van de zeven deelnemende gemeenten is. 

 

In aanloop naar de samenvoeging van Avelingen Groep en de RSD zijn beide 

besturen al samengevoegd in een Unie van Besturen, bestaande uit het 

Dagelijks Bestuur (DB) van de RSD en het Algemeen Bestuur (AB) van de 

Avelingen Groep. De Unie van Besturen heeft een kwartiermaker aangesteld 

die de samenvoeging moet begeleiden.  
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Er zijn geen raadsleden vanuit Gorinchem vertegenwoordigd in het bestuur van 

de GR. Wethouders hebben zitting in het AB of DB. Wethouder Faro van de 

gemeente Gorinchem is lid van het DB en AB van de Avelingen Groep.  

 

In het kader van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling hebben op het 

moment van schrijven de beide besturen aan de kwartiermaker de opdracht 

gegeven om een bijeenkomst met de raden voor te bereiden. Deze bijeenkomst 

vindt plaats in maart of april a.s. Aan de hand van casuïstiek wordt bezien hoe 

de positie van de raden kan worden versterkt. De raad moet op basis daarvan 

een besluit nemen over de invulling van de nieuwe GR en over de vraag welke 

bevoegdheden de nieuwe GR krijgt. 

Transparantie De verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en 

Dagelijks Bestuur (DB) worden beschikbaar gesteld voor de raad.  

 

Avelingen Groep organiseert regelmatig themabijeenkomsten, speciaal voor de 

raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten.  

Verantwoording De financiële verantwoording vanuit Avelingen Groep wordt gepresenteerd in 

de documentatie behorend bij de P&C-cyclus, met name de tussenrapportages 

en de jaarrekening. 

Doeltreffendheid De gemeentelijke organisatie van Gorinchem waardeert de werkzaamheden 

van Avelingen Groep en beschouwt de organisatie als voldoende doeltreffend. 

De nieuwe Participatiewet zal uiteraard impact hebben op het functioneren van 

Avelingen Groep. Het is op het moment van schrijven nog te vroeg om te 

zeggen hoe doeltreffend Avelingen Groep ook in deze nieuwe fase functioneert.  

Vraaggerichte 

werkwijze 

Er zijn allerlei nieuwe maatschappelijk uitdagingen waar door Avelingen Groep 

invulling aan moet worden gegeven. De Participatiewet en de focus op het meer 

in eigen kracht zetten van individuele burgers, zijn daarvan de belangrijkste 

voorbeelden. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben een forse impact 

op de werkzaamheden van Avelingen Groep. Daar moet Avelingen Groep de 

komende tijd een goede invulling aan gaan geven: er moet daadwerkelijk 

sprake zijn van een transitie. 

 

De gemeentelijke organisatie van Gorinchem waardeert de werkzaamheden van Avelingen Groep en 

beschouwt de organisatie als voldoende doeltreffend. De gemeentelijke organisatie waardeert in het bijzonder 

de expertise van de professionals bij Avelingen Groep: zij zien dat hun inzet zich vertaalt in goede 

ondersteuning aan mensen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. 

 

De financiële verantwoording vanuit Avelingengroep wordt gepresenteerd in de documentatie behorend bij de 

P&C-cyclus, met name de tussenrapportages en de jaarrekening. Daarnaast zijn de verslagen van de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur beschikbaar voor de raad. Door Avelingen 

Groep worden bovendien regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd, speciaal voor de raadsleden in de 

regio. Deze avonden worden druk bezocht door de raadsleden, ook die van Gorinchem. De raad stelt volgens 

de direct betrokkenen rondom Avelingen Groep verder echter nauwelijks vragen over de voortgang, de 

doelstellingen, de resultaten of de governance van Avelingen Groep. Er wordt relatief weinig gebruik gemaakt 
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van de sturingsmogelijkheden die de raad formeel heeft. Volgens de betrokkenen kan dit twee verklaringen 

hebben. Enerzijds kan het te maken hebben met het vertrouwen in het college en het bestuur van Avelingen 

Groep. Anderzijds kan het te maken met de onbekendheid van de raad met de wijze waarop en wanneer de 

raad het beste kan sturen op een samenwerkingsverband als Avelingen Groep. 

3.2.6 Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)  

Gevudo beheert de aandelen van afval- en energiebedrijf HVC (Huisvuilcentrale) uit Alkmaar. Het doel van 

HVC is het op milieuverantwoorde wijze verwerken van afval. Oorspronkelijk had de Gevudo zelf de 

verantwoordelijkheid over het beheer van diverse gemeentelijke stortplaatsen en de afvalverwerking. Ongeveer 

10 jaar geleden is de uitvoering overgenomen door HVC. In 2013 had HVC te maken met financiële 

problemen. De HVC heeft zijn financiën inmiddels weer goed op orde, met name door een forse koerswijziging 

ten aanzien van afvalverwerking. 

  

In 2014 is een gezamenlijk rekenkameronderzoek naar de HVC uitgevoerd, op initiatief van 17 Noord-

Hollandse gemeenten. Het onderzoek had tot doel inzicht te verschaffen in de verhouding tussen gemeenten 

en HVC ten aanzien van structuren en relaties, gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, 

besluitvorming, risico's, risicobeheersing en verantwoording. De gemeente Gorinchem heeft niet geparticipeerd 

in dit onderzoek, maar is door het college van B&W wel geïnformeerd over de belangrijkste resultaten. Ten 

aanzien van de rol van de deelnemende gemeenten is in de brief van het college van B&W het volgende te 

lezen: “Er wordt door de onderzoekers een onbalans geconstateerd tussen het huidige (risico)profiel van HVC 

en de volledig risicodragende rol van de gemeenten enerzijds, en de invloed en betrokkenheid van de aandeel 

houdende gemeenten op hun bedrijf anderzijds. Bij gemeenten die via een GR aandeelhouder van HVC zijn 

staan gemeenteraden meer op afstand van HVC dan in gemeenten die rechtstreeks aandeelhouder van HVC 

zijn.” Verder luidt de belangrijkste conclusie dat het inzicht in risico’s bij vooral bij de participaties van HVC voor 

verbetering vatbaar is. 

 

Aspect Beschrijving 

Wijze van participatie 

en governance 

In de gemeenschappelijke regeling Gevudo werken 12 gemeenten samen op 

het gebied van afvalverwerking. De Gevudo beheert circa 18% van de 

aandelen van HVC, namens alle 12 deelnemende gemeenten.  

 

Vanuit het college neemt één wethouder zitting in het AB en één in het DB van 

de Gevudo. Er zitten geen raadsleden in het AB of DB. Via de 

gemeenschappelijke regeling kan er op het beleid van HVC invloed uitgeoefend 

worden: 

- De gemeenschappelijke regeling Gevudo levert een lid van de raad 

van commissarissen van HVC. Deze functie wordt bekleed vanuit de 

regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden door een lid van het college van 

de gemeente Giessenlanden (wethouder Akkerman). 

- De gemeenschappelijke regeling levert ook een lid in de 

aandeelhoudersvergadering van HVC. Deze functie wordt bekleed 

door een lid van het college van de gemeente Gorinchem (wethouder 

Rijsdijk).  
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De raad besluit in principe niet over het lopende beleid van de Gevudo, daar is 

het college als uitvoerend bestuursorgaan verantwoordelijk voor. Bij essentiële 

koerswijzigingen (denk aan: het verkopen van aandelen) of wijzigingen op het 

gebied van de financiën, worden die wel voorgelegd aan de raad. 

Transparantie De raad wordt over de Gevudo geïnformeerd via periodieke 

raadsinformatiebrieven.  

 

De jaarstukken van de HVC zijn openbaar, maar de stukken worden niet actief 

naar de raad gestuurd. 

 

In principe wordt de raad niet over elke AB- of DB-vergadering geïnformeerd. 

Wel worden de verslagen van het AB als ingekomen stuk op de agenda van de 

raad geplaatst.  

 

Alle betrokken raden van de 12 deelnemende gemeenten hebben het aanbod 

gekregen om voor een werkbezoek langs te komen bij Gevudo/HVC. De raad 

van Gorinchem heeft daar (nog) geen gebruik van gemaakt.   

Verantwoording Via de reguliere begrotingscyclus wordt de raad minimaal twee keer per jaar op 

de hoogte gehouden over de voortgang van de Gevudo en HVC.  

Doeltreffendheid In principe heeft de Gevudo de afgelopen tien jaar alleen tot doel gehad om de 

aandelen van HVC te beheren en te zorgen voor een vertegenwoordiging in de 

aandeelhoudersvergadering. Op de vraag hoe effectief dit is, is lastig een 

antwoord te geven. Wel kan iets gezegd worden over de effectiviteit van de 

HVC. De koerswijziging richting duurzame energie lijkt vooralsnog een 

verstandige wijziging te zijn: op die manier is HVC in staat de financiële 

huishouding op orde te houden. 

 

De Gevudo is eigenlijk een ‘lege’ organisatie, die alleen aandelen in de HVC 

beheert. Maar de Gevudo is volgens de betrokkenen vanuit de gemeente 

Gorinchem wel hard nodig om vanuit de verschillende gemeenten samen één 

stem te hebben richting HVC. 

Vraaggerichte 

werkwijze 

Er zijn de laatste jaren een aantal ontwikkelingen binnen de afvalinzameling 

zichtbaar, die mogelijk forse consequenties met zich mee kunnen brengen. 

Afval beter gescheiden inzamelen betekent namelijk ook minder vuilverbranding 

door HVC, wat het werk duurder maakt. Daardoor kunnen de tarieven stijgen. 

Met de HVC is veel gesproken over deze ontwikkelingen en de wijze waarop de 

tarieven toch stabiel kunnen blijven, bijvoorbeeld door het meer focussen op 

andere type activiteiten. Recent heeft HVC daarom gekozen voor 

koerswijziging: de organisatie legt zich inmiddels steeds meer toe op duurzame 

energieopwekking. In de huidige tijd is dat een heel verstandige, marktgerichte 

koers.  

 

Op de vraag hoe effectief de Gevudo is, is lastig een antwoord te geven. Immers: de Gevudo beheert alleen de 

aandeelhoudersbelangen (en is formeel de risicodrager namens de gemeenten). Wel kan iets gezegd worden 
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over de effectiviteit van de HVC. De koerswijziging richting duurzame energie lijkt vooralsnog een verstandige 

wijziging te zijn: op die manier is HVC in staat de financiële huishouding op orde te houden. 

 

De rol van de raad in Gevudo is heel beperkt. Gevudo kan voor gemeenten bijvoorbeeld geen klantrol 

vervullen. Dat doet de gemeente zelf, bijvoorbeeld via contractafspraken over de dienstverlening met HVC. 

Daar wordt de Gevudo niet bij betrokken. De raad kan daarmee evenmin via de Gevudo sturen op de 

dienstverlening. Onder meer vanuit deze context zal de GR Gevudo op korte termijn ook een collegeregeling 

worden in plaats van een raadsregeling. De raad komt daarmee formeel meer op afstand, maar hoeft 

tegelijkertijd haar grip niet kwijt te raken. Volgens betrokkenen bij Gevudo blijft immers het budgetrecht 

bestaan, blijven de vergaderingen van het AB openbaar en zal over majeure onderwerpen proactief 

gecommuniceerd worden. 

 

De raad van Gorinchem toont zich volgens betrokkenen niet heel actief en betrokken bij de Gevudo. Er worden 

wel bijeenkomsten georganiseerd, met name vanuit HVC. Maar daar komen relatief weinig raadsleden vanuit 

deze regio op af. 

3.3 Tussenbalans 

Ten behoeve van dit rekenkameronderzoek zijn eerder enkele deelvragen geformuleerd. Nu naar de praktijk in 

zes samenwerkingsverbanden is gekeken, kunnen deze vragen worden beantwoord. 

3.3.1 Nagestreefde beleidsdoelen 

De eerste deelvraag richt zich op de met de samenwerkingsverbanden nagestreefde beleidsdoelen. Het blijkt 

dat deze relatief duidelijk beschreven zijn en, zoals hierboven al geconstateerd, verbonden zijn met een in de 

samenleving gevoelde behoefte: 

- De Stichting A27 probeert het onderwerp ‘betere ontsluiting van de regio door capaciteitsvergroting 

A27’ op de agenda van Rijkswaterstaat te krijgen en de realisatie te versnellen.  

- De Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is belast met de uitvoering van de Wet 

werk en bijstand (Wwb) en alle andere wetten en regelingen op het terrein van sociale zekerheid 

waarvan de uitvoering aan de deelnemende gemeenten is opgedragen. 

- De regionale ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West (ROM-S) heeft als doel het ontwikkelen van 

een transport- en logistiek centrum in de gemeente Giessenlanden, in het gebied Schelluinen-West. 

Ook de realisatie en exploitatie van regionale vrachtwagenparkeerterreinen in de regio Alblasserwaard 

en Vijfheerenlanden en de herontwikkeling van zogenoemde vertreklocaties in alle participerende 

gemeenten zijn doelstellingen van ROM-S. 

- De Dienst Gezondheid en Jeugd vindt zijn bestaansrecht in de behoefte van de samenleving om in 

goede gezondheid te kunnen leven, te leren en te ontwikkelen. 

- Avelingen Groep biedt als werkleerbedrijf van de regio passend werk aan diegenen die zodanige 

arbeidsbeperkingen hebben, dat ze niet zelfstandig in staat zijn om het wettelijk minimumloon te 

verdienen. 

- Gevudo beheert de aandelen van afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar. Het doel van HVC is het 

op milieuverantwoorde wijze verwerken van afval. 

3.3.2 Governance(structuur) en normen van goed bestuur 

De tweede deelvraag betreft de governance(structuur) en de normen van goed bestuur inzake de 
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samenwerkingsverbanden. Eerder is al aan de orde geweest dat Gorinchem bij samenwerking de volgende 

normen van goed bestuur hanteert: 

- “Transparantie: de relevante informatie is voor belanghebbenden toegankelijk en begrotingen en 

jaarverslagen zijn deugdelijk. 

- Democratische verantwoording: er wordt publieke verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid 

van de inning, het beheer en de besteding van publieke middelen, over de doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van het beleid en de behartiging van publieke taken, over de integriteit van de 

organisatie en over het ‘in control’ zijn. 

- Effectiviteit en efficiency: het beleid is zorgvuldig voorbereid, uitvoerbaar en handhaafbaar, de 

uitvoering van beleid is doelmatig en doeltreffend. De verbonden partij en/ of de deelnemende partij in 

de het samenwerkingsverband heeft voldoende kwaliteit en ervaring. 

- Vraaggerichtheid: het beleid wordt gebaseerd op vragen vanuit de samenleving en sluit aan op 

behoefte en problemen. Publieke organisaties vertonen lerend vermogen.” 

 

Op deze aspecten blijkt in de praktijk het volgende:  

- In de programmabegroting en programmarekening is over elk samenwerkingsverband de meest 

relevante en essentiële informatie opgenomen. De onderliggende documenten, zoals de 

samenwerkingsovereenkomsten en de daarbij genoemde motieven en ambities om tot 

samenwerking over te gaan, zijn binnen de gemeentelijke organisatie moeilijk te traceren en 

daarmee (ook voor raadsleden) weinig toegankelijk. In sommige gevallen worden de agenda of het 

verslag van de vergaderingen van het Algemeen en/of Dagelijks Bestuur aan de raad aangeboden, 

bijvoorbeeld in het geval van de Avelingen Groep.  

- In essentie wordt via de programmarekening verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid en de 

doelmatigheid van het samenwerkingsverband, alsmede over de behartiging van de publieke taken. 

De verslaglegging is echter vrij summier. In een aantal van de onderzochte 

samenwerkingsverbanden wordt deze informatie aangevuld met raadsinformatiebrieven en het 

plaatsen van de verslagen van AB en DB van de samenwerkingsverbanden als ‘ingekomen stuk’ op 

de agenda van de raad of raadscommissie. In een enkel geval organiseert het 

samenwerkingsverband speciale informatiebijeenkomsten voor raadsleden, zoals de Gevudo.  

- De doeltreffendheid van de zes bestudeerde samenwerkingsverbanden wordt over het algemeen 

‘gewaardeerd’, zonder dat daarmee de doeltreffendheid geconcretiseerd kan worden. Het is niet 

duidelijk of de gemeente altijd  ‘in control’ is. De gang van zaken binnen de Dienst Gezondheid en 

Jeugd biedt in ieder geval aanleiding om vraagtekens te zetten bij het ‘in control’ zijn. 

- De voorbereiding van het beleid, de aandacht voor de uitvoering en de handhaafbaarheid zijn binnen 

de gemeentelijke organisatie goed geborgd. Er is bekend welke ambtenaren specifiek de 

ontwikkelingen binnen elk samenwerkingsverband volgen. In vrijwel alle onderzochte 

samenwerkingsverbanden bereiden ambtenaren nauwgezet de bestuurlijke overleggen voor, 

eventueel op basis van een advies dat in het voltallige college wordt behandeld.  

- Er is, behoudens de gang van zaken bij de Dienst Gezondheid en Jeugd, geen reden om te twijfelen 

aan de kwaliteit en ervaring binnen de onderzochte samenwerkingsverbanden. 

- De opgezette samenwerkingsverbanden zijn steeds gericht geweest op een in de samenleving 

gesignaleerde vraag of behoefte. Er is niet gebleken of en op welke wijze aandacht wordt besteed 

aan het lerend vermogen van de samenwerkingsverbanden. 

 

Over het algemeen voldoet Gorinchem wat de samenwerking betreft dus aan de zichzelf gestelde normen voor 
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goed bestuur, zij het dat het in sommige aspecten wel vrij beperkt plaatsvindt.  

 

De derde deelvraag heeft betrekking op vereisten van effectiviteit. Bij alle samenwerkingsverbanden is duidelijk 

dat samenwerking, mede gezien de schaal van de maatschappelijke opgave, effectiever is dan wanneer 

Gorinchem zelfstandig deze opgave zou zijn aangegaan. In de onderzochte verbanden zijn of worden de 

gestelde doelen ook gerealiseerd. In die zin de samenwerking dus effectief, waarbij – zoals al geconstateerd – 

de mate van effectiviteit niet kan worden geconcretiseerd. 

 

De volgende vraag betreft de informatievoorziening tussen bestuurlijke samenwerkingsverbanden en 

gemeenten. Gebleken is dat er op verschillende wijzen informatie wordt verstrekt. Het zwaartepunt ligt bij de 

informatieverstrekking door de desbetreffende portefeuillehouder van de gemeente Gorinchem. De 

informatieverstrekking vindt in ieder geval jaarlijks plaats via de programmarekening en verder zo veel en zo 

vaak als de portefeuillehouder nodig of wenselijk acht. Hiertoe kan hij gebruik maken van 

raadsinformatiebrieven, en natuurlijk mededelingen in de raad of raadscommissies. Verder staat het 

raadsleden natuurlijk altijd vrij om vragen te stellen. Gebleken is dat dit laatste weinig gebeurt. De 

informatieverstrekking kan, hoewel adequaat, als summier worden beoordeeld. Binnen de geldende afspraken 

binnen Gorinchem is sturing op samenwerkingsverbanden vanuit de raad (de laatste deelvraag) nauwelijks 

mogelijk. De dagelijkse gang van zaken binnen de samenwerkingsverbanden wordt beschouwd als ‘uitvoering’ 

en behoort daarmee tot het domein van het college. Louter bij de behandeling van de programmarekening kan 

de raad, op basis van de beperkte informatie in de bijlagen bij de programmarekening, aanleiding zien om 

aandacht te vragen voor andere accenten of bijsturing.  
 

Al met al maakt de beschrijving van de zes samenwerkingsverbanden duidelijk dat de samenwerking in het 

merendeel van de gevallen gunstig is voor Gorinchem. Direct betrokken bestuurders en ambtenaren geven 

aan dat de samenwerkingsverbanden de beoogde maatschappelijke doelen realiseren. Duidelijk is dat de raad 

structureel wordt geïnformeerd, zij het niet in hoge frequentie, noch in hoge intensiteit. Gezien deze beperkte 

informatievoorziening is het op zich niet verbazingwekkend dat de raad weinig vragen stelt over het reilen en 

zeilen van de samenwerkingsverbanden. Pas als er problemen zijn, zoals bij de Dienst Gezondheid & Jeugd, 

neemt de betrokkenheid van de raad toe. Maar ook dan geldt dat het initiatief voor het melden en toelichten 

van de problemen bij het college ligt. 

 

Nu is deze gang van zaken op zichzelf een correcte en consequente invulling van de afspraken die enkele 

jaren terug binnen het gemeentebestuur van Gorinchem zijn gemaakt. In de gesprekken is gebleken dat zowel 

de in 2014 aangetreden raad als het college, zich de vraag heeft gesteld of een dergelijke strikte invulling van 

deze afspraken nog opportuun en gewenst is. Het college heeft hier al op geanticipeerd door in grotere 

frequentie dan voorheen raadsinformatiebrieven op te stellen en te doen toekomen aan de raad. Ook het 

onderhavige rekenkameronderzoek kan worden beschouwd als een uiting van de binnen de raad levende 

behoefte om meer grip te krijgen op de aansturing van samenwerkingsverbanden. Maar dat neemt niet weg dat 

tot op heden het optreden van de raad ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking kan worden 

getypeerd als ‘go with the flow’, waarbij het college aan de knoppen zit om de kracht van deze ‘flow’ te 

bepalen. Het volgende hoofdstuk gaat hier uitgebreider op in.  
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4. Sturing en controle door de raad 

4.1 Inleiding 

Twee deelvragen van dit rekenkameronderzoek gaan specifiek in op de sturing en controle door de raad en de 

(daarvoor benodigde) informatievoorziening aan de raad. Dit hoofdstuk gaat daar nader op in, op basis van de 

interviews met de portefeuillehouders, ambtelijk medewerkers, de griffie, vertegenwoordigers van het 

samenwerkingsverband en natuurlijk de raadsleden zelf. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste bevindingen 

weer, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen enerzijds de opvattingen van de bestuurlijke en ambtelijke 

organisatie en anderzijds de opvattingen van de raadsfracties zelf.  

4.2 Opvattingen over de rol van de raad bij vormen van 
bestuurlijke samenwerking 

Vanuit de interviews met de bestuurlijke en ambtelijke organisatie komt naar voren dat de raadsfracties van de 

gemeente Gorinchem het onderwerp bestuurlijke samenwerkingsverbanden een lastig onderwerp vinden. 

Volgens de respondenten zouden veel raadsleden uitspreken dat door het uitbesteden van taken aan 

bestuurlijke samenwerkingsverbanden de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende functie 

niet meer bij hen ligt, maar bij het betreffende ambtelijke uitvoeringsorgaan. Tegelijkertijd lijken raadsleden ook 

te realiseren dat samenwerkingsverbanden nodig zijn, om op die manier binnen specifieke beleidsdomeinen 

kwaliteit te kunnen blijven leveren of expertise te kunnen blijven behouden. Toch zou bij de meeste raadsleden 

het negatieve gevoel overheersen. Dat kan overigens ook deels verklaard worden omdat het onderwerp 

samenwerkingsverbanden vaak pas in de raad op de agenda komt, als het bij het betreffende 

samenwerkingsverbanden (financieel) dreigt mis te gaan. 

4.2.1 Informatievoorziening 

De gemeenteraad wordt via de P&C-cyclus periodiek geïnformeerd over de voortgang bij de 

samenwerkingsverbanden, zoals ook is vastgelegd in het “Beleidskader Verbonden Partijen” (zie hoofdstuk 2 

van dit rekenkamerrapport). Dit gebeurt in een vast format in de paragraaf verbonden partijen van de 

programmabegroting, de jaarrekening en de tussenrapportages. In principe betekent dit dat de raad op vier 

momenten per jaar op een bondige manier wordt geïnformeerd over de samenwerkingsverbanden. Daarnaast 

worden raadsinformatiebrieven gebruikt om de raad te informeren over ontwikkelingen binnen een van de 

samenwerkingsverbanden. Bovendien organiseren alle zes onderzochte samenwerkingsverbanden 

informatieavonden of themabijeenkomsten voor raadsleden. De raadsleden maken daar over het algemeen 

gebruik van, hoewel zij in sommige situaties de uitnodiging naast zich neer leggen.  

 

Verschillende collegeleden hebben in de interviews aangegeven dat de raad in principe alles mag weten, maar 

dat het ook zoeken is naar de juiste balans van het soort informatie. Hierin ligt volgens de collegeleden ook 

een rol voor de griffie: deze kan de raad helpen om op het juiste detailniveau informatie te behandelen en te 

duiden.  

4.2.2 Sturing 

Het besluit om deel te nemen in een (nieuw) samenwerkingsverband wordt altijd ter besluitvorming voorgelegd 
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aan de raad. Dat is het moment waarop de raad de meeste invloed kan uitoefenen. In de praktijk is dit wel 

minder dan op papier doet vermoeden, immers: de samenwerkingsverbanden worden met andere gemeenten 

of andere partijen aangegaan. Voorafgaand aan de formele besluitvorming door de raad hebben er dan op 

bestuurlijk en ambtelijke niveau reeds diverse gesprekken en onderhandelingen plaatsgevonden. Voor de raad 

is het dan politiek lastig om nog allerlei voorstellen voor grote veranderingen in het voorstel van het college te 

doen. Dit kan worden geïllustreerd met de gang van zaken rond het jeugdzorgbeleid en de oprichting van de 

Serviceorganisatie Jeugd, één van de pijlers onder de GR Publieke Gezondheid en Jeugd. De inrichting van 

het beleid en de uitvoering op het gebied van de zorg voor jeugd is in samenwerking met 16 andere 

gemeenten voorbereid en opgesteld. Dan blijft er bij het definitieve besluitvormingsmoment weinig 

bewegingsruimte voor de individuele raden over.  

 

Na de fase van besluitvorming over deelname aan een samenwerkingsverband, neemt de raad van Gorinchem 

volgens de respondenten geen heel proactieve rol in de sturing op of controle van de 

samenwerkingsverbanden. De raad stelt aan het college van B&W relatief weinig vragen over de voortgang bij 

de samenwerkingsverbanden, tenzij bijvoorbeeld krantenberichten aanleiding geven tot het stellen van vragen. 

Maar ook dan zullen de meeste raadsleden de gewenste informatie eerst bij de griffie proberen op te halen. De 

raad stelt ook weinig vragen over de effectiviteit van de samenwerkingsverbanden waar Gorinchem aan 

deelneemt. In meerdere interviews wordt het beeld geschetst dat de raad relatief zich relatief passief opstelt op 

het gebied van bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Alleen over de Dienst Gezondheid en Jeugd en, meer 

in het algemeen, over de ontwikkelingen rondom de decentralisaties zijn op meerdere momenten diverse 

vragen gesteld.  

 

In veel interviews is het ‘Gorinchems Model’ genoemd, dat er in de praktijk toe heeft geleid dat de raad veel 

taken bij het college heeft belegd. De raad stelt alleen op hoofdlijnen de kaders en het college geeft hier 

daadwerkelijk invulling aan. Dit kan soms tot frictie leiden, bijvoorbeeld bij de GR Publieke Gezondheid en 

Jeugd. Binnen de gemeente Gorinchem is het college van B&W gemandateerd een zienswijze op de begroting 

van de GR in te brengen. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten die deelnemen aan de GR. Wanneer 

de GR dan hun stukken zelf al direct naar de raad of griffie stuurt, kan de raad van Gorinchem zich soms ‘laat’ 

of ‘slecht’ geïnformeerd voelen. Immers: zij hebben de betreffende informatie dan bijvoorbeeld nog niet via het 

college van B&W gekregen.  

 

Er wordt de laatste maanden via verschillende initiatieven, denk aan het instellen van klankbordgroepen of het 

werken met raadsopdrachten, bekeken hoe het college de raad meer in een sturende rol kan brengen. 

Vooralsnog zoekt de raad echter nog naar de mogelijkheden om meer eigen initiatief te nemen en een meer 

actief sturende rol in te nemen, zo geven de respondenten aan. De onderwerpen waar 

samenwerkingsverbanden zich mee bezig houden, zijn voor raadsleden vaak erg complex. De raadsleden 

hebben niet altijd de kennis en de tijd om deze vraagstukken goed te doorgronden. De kennis en ervaring zit bij 

de professionals van de instellingen zelf, zelfs niet altijd binnen de gemeentelijke organisatie. Het is helemaal 

lastig voor de raadsleden om zich deze onderwerpen goed eigen kunnen maken. Daarnaast is het onderwerp 

samenwerkingsverbanden politiek gezien niet altijd interessant voor raadsfracties. Inwoners spreken 

raadsleden eerder aan op scheve stoeptegels of de openingstijden van het gemeentehuis, dan op één van de 

taken van bijvoorbeeld een Stichting A27 of ROM-S. Tot slot is het gevoel van de raadsleden dat 

samenwerkingsverbanden nu eenmaal al zo lang bestaan, dat zij het voortbestaan eigenlijk niet meer ter 

discussie kunnen stellen. De vraag of deelname aan een GR of ander samenwerkingsverband eigenlijk nog 

daadwerkelijk effectief is en zo nee: of de gemeente er dan niet moet uitstappen, is geen vraag die de raad van 
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Gorinchem zich actief stelt. Uit een GR stappen brengt vaak hoge frictiekosten met zich mee. Bovendien kan 

het politiek-bestuurlijke spanningen (met één van de andere deelnemende gemeenten) met zich meebrengen. 

Daar waagt een individuele gemeente zich meestal liever niet aan.  

 

Overigens zou de huidige raad ten opzichte van de vorige raad, volgens de geïnterviewde respondenten, als 

veel kritischer te beschouwen zijn. Raadsleden spreken het college van B&W ten opzichte van de vorige 

raadsperiode actiever aan op de al dan niet behaalde resultaten van een samenwerkingsverband. De raad wil 

ook meer grip krijgen op de vraag welke rol de raad heeft in de samenwerkingsverbanden. Zo is er recent een 

raadsopdracht geformuleerd om te kijken hoe de raad en het college met elkaar kunnen om gaan bij vormen 

van bestuurlijke samenwerking. En zoals hierboven al genoemd: de gemeente werkt ook steeds vaker met 

klankbordgroepen. Er zijn er op het moment van schrijven twee: een klankbordgroep financiën en een 

klankbordgroep decentralisaties. Zeker de klankbordgroep voor de decentralisaties wordt door de raad als 

positief ervaren: zij hebben het gevoel meer en eerder informatie te ontvangen over de decentralisaties en alle 

zaken die hier mee samenhangen. Deze klankbordgroep komt maandelijks met de portefeuillehouder bijeen en 

alle fractiespecialisten op het gebied van het sociale domein nemen er aan deel. Door de klankbordgroep is het 

voor zowel de raad als het college makkelijker om een ‘vrije’ rol in te nemen en elkaar op een heel informele 

manier te informeren en te bevragen. In Gorinchem wordt niet gewerkt met raadscommissies, dus deze 

klankbordgroepen zijn een goed alternatief om met elkaar en met het college in kleiner comité van gedachten 

te wisselen.  

4.3 De raad zelf aan het woord 

De gemeenteraad van Gorinchem is actief in de uitvoering van dit onderzoek betrokken geweest. Met 

verschillende raadsleden, waarbij alle fracties vertegenwoordigd waren, is een discussiebijeenkomst belegd. 

Aan de hand van een fictieve casus zijn deze raadsleden uitgedaagd om hun ideeën over de gewenste 

invulling van de informatievoorziening te formuleren. Tevens is daarbij aandacht besteed aan de vraag hoe 

raadsleden hun sturende en controlerende verantwoordelijkheden bij samenwerkingsverbanden waar willen 

maken.  

 

De raadsleden hebben aangegeven dat zij op zichzelf adequaat en volgens afspraak worden geïnformeerd 

door het college van B&W. Tegelijkertijd ervaren zij de behoefte om vaker en vooral gerichter informatie te 

kunnen ontvangen. Wat het ‘gerichter’ betreft; door de raadsleden wordt aangenomen dat met de 

samenwerking bepaalde maatschappelijke doelen worden nagestreefd. De te verkrijgen informatie zou zich 

met name moeten richten op de mate van realisatie van die doelen. Raadsleden willen daarom graag met het 

college het gesprek aangaan over het bepalen, omschrijven en operationaliseren van dergelijke ‘kritische 

succesfactoren’. Ook willen zij geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot deze 

succesfactoren: waar gaat het gaat goed of waar zijn er juist knelpunten te zien? Naar mening van deze 

raadsleden betekent dit niet zozeer dat zij wezenlijk vaker of meer informatie moeten krijgen. Het gaat er vooral 

om dat de informatie meer wordt gekoppeld aan gestelde doelen. Een en ander impliceert geen taakverzwaring 

voor de ambtelijke organisatie of de griffie. De griffie kan zich beperken tot de basistaak om gemaakte 

afspraken over de informatievoorziening te bewaken. En doordat de ambtelijke organisatie meer houvast krijgt 

met betrekking tot de door de raad gewenste informatie, kan dit hun werk wellicht zelfs vereenvoudigen. 

 

Een en ander betekent wel dat de raad zelf nadrukkelijker in de fase van het aangaan van 

samenwerkingsverbanden moet stilstaan bij het bepalen en operationaliseren van de gewenste 

maatschappelijke doelen. In deze fase heeft de raad het initiatief en moet de raad ook dat initiatief behouden. 
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Dan geeft de raad invulling aan de sturende verantwoordelijkheden. Als de maatschappelijke doelen in deze 

fase nauwkeurig worden bepaald, is het ook beter mogelijk om te bepalen welke informatie vervolgens relevant 

is voor de raad. In deze fase kan het nuttig zijn om ook risico’s in de samenwerking te ontdekken en te 

benoemen, zodat deze eerder opgemerkt kunnen worden. Hierin heeft de raad dus een belangrijke eigen 

verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid die de raad in het verleden wellicht niet optimaal heeft ingevuld. 

Een consciëntieuze invulling van deze fase levert een wezenlijke bijdrage aan de inrichting van de 

informatievoorziening en daarmee tevens aan het stroomlijnen van de controlerende verantwoordelijkheden. 

Immers, als doelen en risico’s nauwkeurig zijn bepaald en als de informatievoorziening zich daarop richt, wordt 

ook eerder voor raadsleden duidelijk of de resultaten achterblijven bij de verwachtingen en of risico’s reëel 

worden. Daaruit volgt tevens, zoals al opgemerkt, dat dit niet tot wezenlijke intensiveringen van de 

informatievoorziening hoeft te leiden. Het gaat om een scherpere inrichting, en daarvoor draagt de raad zelf 

grote verantwoordelijkheid. Een en ander neemt niet weg dat raadsleden de ontwikkeling waarbij zij, naast de 

jaarlijkse programmarekening, vaker worden geïnformeerd, met name via raadsinformatiebrieven, waarderen 

en graag voortgezet zien. 

4.4 Tussenbalans 

Het is duidelijk dat de huidige raad worstelt met de eigen rol en verantwoordelijkheden bij samenwerking. De 

raad is zich er van bewust dat veel verantwoordelijkheden bij het college zijn belegd en dat het college conform 

de gemaakte afspraken de raad informeert over de gang van zaken binnen de samenwerking. Enerzijds zou de 

raad graag meer grip willen hebben over de samenwerking, anderzijds realiseert de raad zich dat zij in zo’n 

streven ook de nodige beperkingen zullen ondervinden. Het betreft immers soms ingewikkelde constructies of 

materie waardoor de ontwikkelingen lastig te beoordelen zullen zijn. En binnen de vele zaken die de aandacht 

van raadsleden vragen is samenwerking niet één van de meest aanlokkelijke of interessante. Er bestaat bij 

raadsleden wel enige consensus dat zij zelf de nodige verantwoordelijkheid hebben om bij het aangaan van 

samenwerking een proactieve opstelling te kiezen, nadrukkelijk stil te staan bij de ambities die met 

samenwerking worden nagestreefd en om aandacht te besteden aan mogelijke risico’s. In het verlengde 

daarvan kan dan ook duidelijker worden bepaald op welke aspecten de raad geïnformeerd wil worden over de 

ontwikkelingen in samenwerkingsrelaties.    
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Bijlagen 

Geïnterviewde personen 

# Datum Naam Organisatie 

1 28-01-2015 Hans Sepers Gemeente Gorinchem  

2 28-01-2015 Theo Spong en Dick Rumpff Gemeente Gorinchem 

3 28-01-2015 André van der Dussen Gemeente Gorinchem 

4 02-02-2015 Wethouder Hans Freije Gemeente Gorinchem 

5 02-02-2015 Luc van Huijgevoort Gemeente Gorinchem  

6 05-02-2015 Annemari Bor Gemeente Gorinchem 

7  05-02-2015 Jolande den Uyl Gemeente Gorinchem 

8  05-02-2015 Wethouder Eva Dansen Gemeente Gorinchem 

9  05-02-2015 Wethouder Marcel Doodkorte Gemeente Gorinchem  

10 05-02-2015 Wethouder Arnie Faro Gemeente Gorinchem 

11 05-02-2015 Wethouder Arjen Rijksdijk Gemeente Gorinchem 

12 05-02-2015 Wilma Jansen en Rob Baarda Gemeente Gorinchem 

13 09-02-2015 Burgemeester Anton Barske Gemeente Gorinchem 

14 09-02-2015 Gemeentesecretaris Anita Vergouwe Gemeente Gorinchem  

15 25-02-2015 Ed Schobben IKG Gorinchem, namens 

Stichting A27 

16 25-02-2015 Wethouder Wim de Jong Gemeente Werkendam, namens 

Stichting A27 

17 27-02-2015 Eljo Vos HVC 

18 02-03-2015 Peter Kennedie Gemeente Dordrecht, namens 

Gevudo 

19 03-03-2015 Arie Wijten Dienst Gezondheid en Jeugd 

20 11-03-2015 Caroline van Wijgerden Avelingen Groep 

21 12-03-2015 Lodewijk Burghout ROM-S 

22 16-03-2015 Bert Hoeven Regionale Sociale Dienst 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
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Collegereactie rekenkameronderzoek ‘’Sturen in samenwerking’’ 
Versie 17 juli 2015 

 

Het college heeft met belangstelling kennis genomen van de presentatie van het rekenkamerrapport “Sturen op 

samenwerking” in de raadsbijeenkomst van 9 juni 2015. Het onderwerp sturen in  ‘’Bestuurlijke samenwerking’’ 

is actueel. Wij noemen de ontwikkelingen in het sociaal domein die nopen tot een herbezinning op de sturing 

en de informatievoorziening tussen verbonden partijen en de colleges en raden. Tevens kan de nieuwe Wet 

gemeenschappelijke regelingen genoemd worden die per 1 januari 2016 aanstaande zijn intrede zal doen.  

 

Het college kiest ervoor niet op elk onderdeel uit het rapport in detail te reageren. Op dit moment volstaat het 

college met een hoofdlijnenreactie die vooral een procesmatig karakter heeft.  

 

Wij zijn verheugd met de constatering van de rekenkamercommissie dat, gezien de in het verleden 

overeengekomen normen, de raad adequaat wordt bediend. Echter, in de huidige context en verhoudingen 

hebben alle spelers hierover vragen. Het onderzoek wijst uit dat er een breed gevoelde behoefte bestaat om 

de rol van de raad bij de samenwerking opnieuw te bepalen.  

 

De rekenkamercommissie formuleert in dit verband de volgende aanbevelingen gericht aan de raad: 

1. Formuleer scherper de beoogde maatschappelijke doelen van een (beoogde) samenwerking; 

2. Beschrijf risico’s en stel concrete en meetbare indicatoren vast; 

3. Maak afspraken over de wijze van informatievoorziening die meer bij de huidige tijd en context past; 

4. Neem als raad een meer pro-actievere houding in ten aanzien van samenwerkingsverbanden; 

5. Heroverweeg het beleidskader ‘’verbonden partijen’’ (raadsbesluit 19 april 2012); 

6. Geef de griffie een sleutelrol in de informatievoorziening over samenwerkingsverbanden. 

 

Het college wil graag met de raad in gesprek over de onderzoeksvraag van de rekenkamercommissie ‘’Wordt 

de raad adequaat bediend met betrekking tot alle vormen van verlengd lokaal bestuur?’’  en de 6 

aanbevelingen. Wij willen het gesprek vormgeven via een nog te organiseren themabijeenkomst in het najaar 

van 2015De aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn toekomstgericht en bieden handvatten voor de 

themabijeenkomst.  

 

U ontvangt van ons binnenkort een uitnodiging van de themabijeenkomst regionale samenwerking en kijken uit 

naar een vruchtbaar gesprek over de verbonden partijen. 
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Erratum 
 
 
 Moet zijn:   

Pagina 19, paragraaf 3.2.4, alinea 3  

Bekend  … gesteld.  … gesteld geweest. 

Ten tijde …  uitgevoerd ‘met anderen’ in plaats van ‘zelfstandig’ 

  

Pagina 20, kader Doeltreffendheid  

Het … Giessenlanden. ‘de AV’ in plaats van ‘Giessenlanden’  

Daarnaast … auditcommissie. Daarnaast komt … auditcommissie.  

  

Pagina 21, paragraaf 3.2.4. alinea onder kader  

Zoals … uitgevoerd.  

 

‘verschillende gemeenten’ in plaats van ‘het college van 

B&W’ 

Pagina 23, paragraaf 3.2.6. kader, alinea 2  

.., maar is… resultaten.  .. maar de raad is … 

  

Pagina 23, paragraaf 3.2.6. kader, alinea 3  

Vanuit …  DB. … AB en tevens …DB. 

  

Pagina 32, kader  

Wethouder Arjen Rijksdijk Wethouder Arjen Rijsdijk 
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Nawoord rekenkamer 

 

Het rapport "Sturen in samenwerking" is op 1 september 2015 met het college van B&W op basis van de 

reactie van het college besproken. De collegereactie geeft de rekenkamer geen aanleiding tot nadere 

inhoudelijke reactie. Samen hebben college en rekenkamer vastgesteld dat de procedurele afronding niet 

zonder slag of stoot is gegaan maar dat gegeven de lastige omstandigheden dat de goede verstandhouding 

niet heeft aangetast. 

De afronding heeft langer geduurd dan gewenst en dat betekent dat de informatie inzake de Dienst 

Gezondheid en Jeugd niet meer up to date is (het onderzoek waarover geschreven is, is inmiddels afgerond en 

het verbetertraject van de Dienst is in gang gezet). 

 

De rekenkamer is verheugd dat het college samen met de raad de aanbevelingen wil uitwerken. De 

aanbevelingen kunnen gebruikt worden bij de aanstaande vernieuwing van de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen. Het rapport heeft niet direct betrekking op die nieuwe WGR maar de bevindingen en conclusies 

van de rekenkamer zijn er goed voor te gebruiken. De rekenkamer is, indien gewenst, ook graag bereid raad 

en college bij te staan in dat uitwerkingsproces. 

 


