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Raadsvoorstel:  2015 - 1419 
Onderwerp: Rekenkameronderzoek: 'Sturen in 
Samenwerking' 
 

Datum: 25 augustus 2015 
Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen 
Raadsbijeenkomst: 8 september 2015 
Raadsvergadering: 24 september 2015 
Programma: Bestuur en Communicatie 
Opsteller: Griffie 
Bijlage(n): Rekenkamerrapport Sturen in 
Samenwerking 

 

Voorstel 
Te besluiten om: 

1. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over te nemen. 

Waarbij de belangrijkste aanbevelingen zijn: 

 

2. Maatschappelijke doelen en risico’s te benoemen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. 

3. Met het college afspraken te maken over de wijze waarop de raad pro-actief geïnformeerd wordt 

over de doelen en risico’s van de samenwerking. 

4. Een meer proactieve houding aan te nemen bij de contacten met de bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden.  

5. Het ‘Beleidskader Verbonden Partijen’ te heroverwegen.  

6. De griffie een sleutelrol te geven in (de ondersteuning bij) de informatievoorziening over de 

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

7. Het college de opdracht te geven voor elk bestuurlijk samenwerkingsverband een toegankelijk 

digitaal dossier op te bouwen. 

 

Aanleiding 
Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie eind 2014 de samenwerkingsverbanden met de 
gemeente Gorinchem laten onderzoeken. In gesprekken met het presidium hebben raadsleden 
aangegeven dat zij regelmatig worstelen met dit vraagstuk. Zij hebben behoefte aan een concrete 
handreiking en een instrumentarium om in de toekomst gericht(er) sturing te geven aan samenwerking en 
de maatschappelijke opbrengsten daarvan.  

 

Beoogd effect 
Het versterkt het inzicht in het functioneren van bestuurlijke samenwerking. Het geeft de raad meer 

mogelijkheden voor de sturing en controle daarop. 

 
Argumenten 
1.1 De aanbevelingen bieden een kader om meer grip te krijgen op de samenwerkingsverbanden 

Uit het onderzoek blijkt dat de raad zich ervan bewust is 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. De aanbevelingen geven de raad de mogelijkheid meer sturing te geven 

aan de samenwerkingsverbanden. 

 

2.1 De doelen geven de raad invulling aan zijn sturende verantwoordelijkheid 

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. Dit geldt ook voor de risico’s. Door deze te 

benoemen kunnen ze eerder opgemerkt worden.  
 

2.2 Op basis van de geformuleerde doelen kan de raad gerichter geïnformeerd worden 

Raadsleden hebben aangegeven behoefte te hebben aan gerichtere informatie. Met ‘gerichter’ bedoelen 

ze informatie over de mate van realisatie van de doelen. 

 

2.3 Het benoemen van doelen levert een bijdrage aan de inrichting van de informatievoorziening 

Met het voorstel worden doelen en risico’s nauwkeurig bepaald. Door de informatievoorziening daarop af 

te stemmen, wordt die informatievoorziening voor de raad gerichter. Zo wordt het eerder duidelijk of de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resultaten achterblijven bij de verwachtingen en of risico’s reëel worden.  

 

3.1 Afspraken over de informatievoorziening maken de rolverdeling duidelijker 

De raad worstelt met de eigen rol en verantwoordelijkheden bij samenwerking. Raadsleden zijn zich 

ervan 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. Door 

afspraken te maken over een gerichte vorm van informatievoorziening kan de raad beter invulling geven 

aan zijn rol.  

 

3.2 Op deze manier kan de raad intensiever en concreter geïnformeerd worden 

Door afspraken te maken over de manier van informatieverstrekking weet iedereen waar hij aan toe is en 

wat hij kan verwachten. Sámen afspraken maken creëert bovendien verbondenheid en begrip. 

 

4.1 Meer grip op de samenwerkingsverbanden vraagt een andere houding van de raad 

De raad kan zelf consciëntieuzer met de samenwerkingsverbanden omgaan. Door niet alleen te wachten 

op initiatieven van het college maar door ook zelf te informeren naar de opbrengsten van de 

samenwerkingspartners.  

 

5.1 Een ‘nieuw’ beleidskader geeft invulling aan de nieuwe rolverdeling 

De rolverdeling tussen raad en college heeft de afgelopen jaren een strikte invulling van het dualisme 

gekend. Het zwaartepunt van het beleid over bestuurlijke samenwerking lag bij het college van B&W. De 

raad werd bij het aangaan van de samenwerking in de gelegenheid om ‘wensen en bedenkingen’ in te 

brengen. Uit het onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een andere rolverdeling. Het formuleren 

van een nieuw beleidskader helpt de rolverdeling uitvoering te geven.  

 
6.1 De griffie is hiervoor het meest geschikt  

De griffie kan, als ondersteuning van de raad, de raad helpen om de gemaakte afspraken over de 

informatievoorziening te bewaken. De jaaragenda kan een middel zijn om dit te bereiken. Ook de website 

kan hier een invulling aan geven.  

 

7.1 Zo’n digitaal dossier vereenvoudigt de terugvindbaarheid van documentatie 

Raadsleden kunnen uit zo’n dossier snel en eenvoudig kennis nemen van documenten die te maken 

hebben met de samenwerkingsverbanden. Uit het onderzoek bleek namelijk dat het lastig is om 

documenten over de samenwerkingsverbanden te achterhalen.  

 

Kanttekeningen/Risico’s  
3.1 Afspraken over informatievoorziening kan leiden tot een overload aan informatie 
De wijze van informatievoorziening hoeft niet tot wezenlijke intensiveringen van de informatievoorziening 
te leiden. Het gaat om een scherpere inrichting, en daarvoor draagt de raad zelf grote 
verantwoordelijkheid. De raad blijft met raadsinformatiebrieven geïnformeerd worden. 

 

Financiën 
 

Communicatie/Participatie 
 

Vervolgprocedure 
In het presidium worden afspraken gemaakt over de wijze waarop het besluit uitgevoerd kan worden.  

 
 
 
de griffier,                        de burgemeester, 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besluit 

 
De gemeenteraad van Gorinchem 
 
Gelet op het raadsvoorstel van 25 augustus 2015 
 
Besluit:  
 

1. De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over te nemen. 

Waarbij de belangrijkste aanbevelingen zijn: 

 

2. Maatschappelijke doelen en risico’s te benoemen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden 

3. Met het college afspraken te maken over de wijze waarop de raad pro-actief geïnformeerd wordt 

over de doelen en risico’s van de samenwerking.  

4. Een meer proactieve houding aan te nemen bij de contacten met de bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden.  

5. Het ‘Beleidskader Verbonden Partijen’ te heroverwegen.  

6. De griffie een sleutelrol te geven in (de ondersteuning bij) de informatievoorziening over de 

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

7. Het college de opdracht te geven voor elk bestuurlijk samenwerkingsverband een toegankelijk 

digitaal dossier op te bouwen. 

 

 
 
Aldus besloten in de vergadering van de raad van Gorinchem van 24 september 2015 
 
 
 
de griffier,                                                  de voorzitter, 
 
 
 
 

 

 


