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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 ondezoeksvraag 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. 
 
 


