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MEMO 

 

Aan : 

 

Leden van het Presidium 

Van : Rekenkamercommissie Gorinchem 

Betreft 

 

 

 

 

 : 

Onderzoeksonderwerp Bestuurlijke samenwerkingsverbanden (thema Bestuur en 

Dienstverlening) 

 

 

Datum : Ter bespreking 2 september 2014 (aanvang 18.15 uur) 

 

Geachte leden van het Presidium, 

Wij gaan in deze memo in op het onderzoeksonderwerp Bestuurlijke samenwerkingsverbanden die wij 
u ter bespreking in het presidium van 2 september 2014 willen voorleggen. 

1. Inleiding 

De rekenkamercommissie Gorinchem is voornemens de bestuurlijke samenwerkingsverbanden te 
onderzoeken. De rekenkamercommissie komt aan de hand van de selectiecriteria

1
 tot deze keuze.  

Voordat de rekenkamercommissie tot een definitieve keuze van het onderwerp besluit, verneemt zij 
conform de bestendige gedragslijn de suggesties van de fractievoorzitters. Het onderzoek past in de 
traditie van Gorinchem. Via overleg met het presidium 3 juni jl. is naar voren gekomen dat er behoefte 
is aan een onderzoek naar bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Tijdens de bespreking is 
aangegeven om in te gaan op de vraag of de raad adequaat bediend wordt met betrekking tot alle 
vormen van verlengd lokaal bestuur. Vervolgvraag is dan op welke wijze wordt inhoud gegeven aan 
de governance

2
 structuur, normen van goed bestuur inzake de samenwerkingsverbanden? De 

argumenten voor het onderzoek zijn ook de transparantie richting de raad en de democratische 
legitimering van alle samenwerkingsverbanden. Juist ook in het licht van de 3D’s. Ook gaat aandacht 
uit naar de informatierelatie tussen raad en verbonden partijen. 

Wij hebben deze vragen verwerkt in de onderzoeksvragen zoals vermeld onder punt 2. 

Met de keuze van het onderwerp ‘Bestuurlijke samenwerkingsverbanden’ wordt ook zorg gedragen 
voor een zekere spreiding over de diverse hoofdthema’s: Wonen en Leven, Werk, Welzijn en Zorg en 
Bestuur en Dienstverlening. De afgelopen drie jaar hadden de rekenkameronderzoeken betrekking op 
het thema Welzijn en Zorg (onderzoek drie grote decentralisaties en subsidiebeleid). Hierna volgde 
het vastgoedbeleid, wat alle thema’s uit de begroting raakte. Nu is gekozen voor een bestuurlijk 
onderwerp dat valt onder het thema Bestuur en dienstverlening. 

Uitgesproken is door de rekenkamercommissie het onderwerp ‘Wisselwerking samenspel overheid – 
samenleving’ hierna terug te laten komen (na het onderwerp Bestuurlijke samenwerkingsverbanden).  

  

                                                           
1
 Selectiecriteria: aanmerkelijk maatschappelijk belang, potentieel leereffect, bijdrage aan kaderstellende en controlerende rol, 

verbeteringsmogelijkheden, toegevoegde waarde en spreiding van onderzoeksonderwerpen over de beleidsinhoudelijke 
hoofdthema’s 
2
 Governance is een oorspronkelijk Engelstalig begrip dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het 

toezicht op organisaties. Het wordt in verband gebracht met beslissingen die verwachtingen bepalen, macht verlenen of 
prestaties verifiëren.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragscode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toezicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Macht_(menswetenschappen)
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2. Onderzoeksvragen 

Samenwerking tussen gemeenten is een actueel thema. Het aantal, de intensiteit en de complexiteit 
van de samenwerkingsverbanden neemt toe. Als voorbeeld noemen wij de ontwikkelingen ten aanzien 
van de drie decentralisaties, de arbeidsmarktregio en het rapport van de Commissie Schutte 
(Commissie bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). Het onderzoek zal een ander 
accent krijgen dan het rekenkameronderzoek verbonden partijen uit 2007 wat meer gericht was op het 
instrument verbonden partijen. Nu zal ook aandacht uitgaan naar de waarden en de effectiviteit achter 
de bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Het bestaande raadsbeleidskader verbonden partijen 
(raadbesluit 19 april 2012) zal betrokken worden in het onderzoek. In dit kader is met de raad 
afgesproken dat het college een zichtbare vorm van interne toetsing uitvoert. Zo worden bij de 
beoordeling van nieuwe gemeenschappelijke regelingen de volgende normen benoemd: 
transparantie, democratische verantwoording over de rechtmatige besteding, effectiviteit en efficiency 
en vraaggerichtheid. 

Wat betreft de keuze wordt opgemerkt dat het niet verstandig is het onderzoek van de Commissie 
Schutte over te doen of het onderzoek inzake verbonden partijen. Het onderzoek moet zich met name 
richten op de governance, democratische legitimatie en in gedaan worden in het licht van de 
decentralisaties. 

3. Onderzoeksvragen concreet 

Hoofdvraag: 

Wordt de raad adequaat bediend met betrekking tot alle vormen van verlengd lokaal bestuur? 

Subvragen: 

a) Op welke wijze wordt inhoud gegeven aan de governance structuur, normen van goed bestuur 
inzake de samenwerkingsverbanden? 

b) Welke beleidsdoelen worden nagestreefd met de samenwerkingsverbanden? 
c) Welke vereisten van effectiviteit spelen bij samenwerking een rol? 
d) Op welke wijze wordt de informatievoorziening tussen bestuurlijke samenwerkingsverbanden 

en gemeenten vormgegeven? 
e) Op welke wijze en op welk moment is sturing op samenwerkingsverbanden vanuit de raad 

mogelijk? 
 

4. Onderzoeksperiode 

2010 – 2014 

5. Onderzoeksaanpak 

In overleg met de fractievoorzitters - presidium 2 september 2014 - wordt een aantal raadsleden 
betrokken bij het onderzoek. Verdere suggesties hiervoor kunnen in de vergadering van het presidium 
worden ingebracht. 

6. Deadline 

Start 1 november 2014, deadline oplevering rapport 1 maart 2015 (daarna behandeling in college en 
raad). Doorlooptijd: 4 maanden. 

7. Verwacht eindproduct 

Onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen inclusief doorkijk naar toekomst. 
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8. Vragen aan leden Presidium 
 
a) Heeft u nog aanvullingen ten aanzien van punt 3 onderzoeksvragen? 
b) Wat is uw opvatting hoe de raad bij het vervolgproces betrokken wil worden (bijvoorbeeld via 

interviews lopende het onderzoek)? 
 

 
 
 

Jean Eigeman, Flora van Houwelingen, Laurens de Graaf 


