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Samenvatting 

Door de raden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen is aan 
de verschillende rekenkamercommissies gevraagd meer inzicht te geven in 
de wijze waarop controle en sturing van gemeenschappelijke regelingen 
plaatsvindt.  

De huidige Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt voldoende moge-
lijkheden om een goede controle en sturing door de gemeenteraad op een 
gemeenschappelijke regeling mogelijk te maken. Niettemin ervaren de ra-
den hier wel een probleem. 

Wij, de Walcherse rekenkamercommissies, hebben besloten tot gezamenlijk 
onderzoek naar een vijftal gemeenschappelijke regelingen (LétÉ, Krediet-
bank Walcheren, Sociale Dienst Walcheren, Bestuursoverleg Regionaal On-
derwijsbeleid Walcheren en Maatschappelijke Zorg Walcheren) waarin de 
drie gemeenten samenwerken, om vast te stellen hoe groot het probleem is. 
Daarna is op basis van een bestaand referentiekader bestudeerd op welke 
wijze verbeteringen mogelijk zijn. 

Bevindingen 

In de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen is door ons geconsta-
teerd dat de kaders waarbinnen gemeenschappelijke regelingen moeten 
functioneren onvoldoende zijn aangegeven. Dit heeft het voor ons moeilijk 
gemaakt om te beoordelen of er sprake is van goede sturing en controle. 
Van een structurele evaluatie, waarbij gemeten wordt of de regeling nog wel 
voldoet aan de doelen die gesteld zijn, is bij de ‘oudere’ regelingen nauwe-
lijks sprake. Bij de gemeenschappelijke regelingen die van recentere datum 
zijn is dit aanmerkelijk beter geregeld.  
De informatievoorziening is matig, maar verbetert wel langzamerhand. De 
tijdigheid blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Zorgwekkend is dat 
er bijna nergens sprake is van onafhankelijk toezicht op de gemeenschappelij-
ke regelingen. Dat moet echt beter, evenals de onderkenning en beheersing 
van risico’s. 

Dit is het algemene beeld, de rode draad. Bij een specifieke gemeen-
schappelijke regeling kan het beeld afwijken. 

Aanbevelingen 

Wij bevelen aan om zowel algemene als meerjarige kaders te ontwikkelen 
voor de controle en sturing van gemeenschappelijke regelingen. In het al-
gemene kader worden de regels vastgelegd die gelden voor elke regeling. 
De raad wordt middels eenduidige informatie geïnformeerd over het func-
tioneren van elke gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is het van belang 
meerjarige kaders te stellen voor elke gemeenschappelijke regeling. Deze 
kaders zouden bijvoorbeeld eens in de vier jaar (bij)gesteld kunnen worden. 
De rekenkamercommissies bevelen in hoofdstuk 4 een aantal zaken aan die 
opgenomen zouden kunnen worden in deze kadernota. Onder andere gaat 
het daarbij om de gemeentelijke (SMART geformuleerde) beleidsdoelen die 
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de gemeenschappelijke regeling zal verwezenlijken en/of de prestaties die de 
gemeenschappelijke regelingen voor de gemeente leveren, de kosten die er 
voor de gemeente aan verbonden zijn en een overzicht van risico’s en maat-
regelen die genomen worden om deze risico’s te beheersen. Het zwaarte-
punt van de democratische controle komt zo meer te liggen bij sturing 
vooraf. Verder worden aanbevelingen gedaan om te komen tot een betere 
(strakkere) organisatie bij de gemeente, een betere informatievoorziening en ri-

sicobeheersing en het invoeren van adequaat en onafhankelijk toezicht. Ook 
bevelen wij aan regelmatig tussentijds toetsingen en benchmarks uit te laten 
voeren. 

Betere evaluatie: een tweesnijdend zwaard 

De rekenkamercommissies willen het belang onderstrepen van het evalueren 
van gemeenschappelijke regelingen. Na evaluatie kan op basis van feiten 
gesproken worden over verantwoording. Naast bijsturing dient ook (perio-
diek) de mogelijkheid van uittreding mee genomen te worden. Democrati-
sche controle kan pas goed functioneren als ook consequenties kunnen 
worden verbonden aan eventuele tekortkomingen van de gemeenschappe-
lijke regeling.  

De rekenkamercommissies bevelen een periodieke evaluatie aan van elke 
gemeenschappelijke regeling. Periodieke evaluatie is een tweesnijdend 
zwaard. Het dwingt de raad om periodiek de controlerende en kaderstel-
lende rol waar te maken. Tegelijkertijd gaat er naar de gemeenschappelijke 
regeling een stimulerende werking vanuit, omdat men weet dat er weer een 
evaluatie zal komen waarin de gemeenten kritisch kijken naar geleverde 
prestaties, bereikte doelen en de daaraan verbonden kosten. De rekenka-
mercommissies bevelen een aantal onderwerpen aan die onderdeel van de-
ze evaluatie kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de mate waarin de ver-
bonden partij de gemeentelijke doelen heeft verwezenlijkt en/of de afge-
sproken prestaties (diensten/producten) heeft geleverd, de kosten die daar-
aan verbonden waren en een overzicht van de risico’s van de verbonden 
partij en een analyse van de wijze waarop deze zijn beheerst. 

Tenslotte: zorg voor een vaste knoop 

Gemeenschappelijke regelingen hebben niet altijd prioriteit bij raadsleden 
omdat de impact van het beleid van de gemeenschappelijke regeling op de 
gemeente onduidelijk is of omdat men veronderstelt weinig of geen stu-
ringsmogelijkheden te hebben. Wij bevelen een actieve betrokkenheid van 
de raad aan, zodat de raad haar verantwoordelijkheid naar gemeenschap-
pelijke regelingen vorm kan geven. Voorkomen moet worden dat de knoop 
tussen de gemeenschappelijke regeling en de gemeente los raakt en de ge-
meenschappelijke regeling zijn wortels verliest. Dat is zowel voor het de-
mocratische gehalte van het openbaar bestuur als voor een efficiënt en ef-
fectief gemeentelijk beleid niet wenselijk. Door het realiseren van de aanbe-
velingen uit dit onderzoek kunnen naar onze mening een goede controle en 
sturing van gemeenschappelijke regelingen gewaarborgd worden, op een 
democratisch gelegitimeerde manier. Daarbij zien we voor de gemeente-
raad een hoofdrol weggelegd. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het eerste gezamenlijke rapport van de drie Walcherse reken-
kamercommissies. In mei 2006 heeft de Middelburgse rekenkamer haar col-
lega’s bij Veere en Vlissingen benaderd om een gezamenlijk onderzoek te 
doen naar gemeenschappelijke regelingen. 

Het onderzoek heeft zich over een lange periode uitgestrekt. Na de start in 
juni 2006 is tot de kerst een onderzoek uitgevoerd door een team van onge-
veer 10 onderzoekers van de rekenkamercommissies en externe partijen. Er 
is in die tijd gesproken met tientallen personen die ons van de nodige 
informatie konden voorzien en er zijn vele documenten bestudeerd. 

In de periode december 2006-februari 2007 is vervolgens een rapport ge-
schreven, waarna een periode van wederhoor aanbrak. Omdat de drie ge-
meenten verschillende verordeningen en methoden hiervoor hanteren, 
leidde dit eens tot afstemmingsperikelen en vertraging. Ook de bestuurlijke 
reacties leidden tot extra overleg. 

Vele betrokkenen hebben hun bijdrage geleverd; zonder dat was het nooit 
mogelijk geweest dit rapport te schrijven. Op deze plaats onze dank aan al 
deze mensen. 

Wij zien dit rapport vooral als een kans om te verbeteren. Zowel de gemeen-
teraden als de ambtenaren en colleges vinden hierin hopelijk voldoende 
houvast om actief en betrokken met gemeenschappelijke regelingen om te 
(blijven) gaan. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Gemeenten zijn actief op veel beleidsterreinen. Voor veel van deze activitei-
ten is de gemeentegrens niet de meest effectieve grens. Voor een aantal ac-
tiviteiten wordt gekozen voor een samenwerkingsconstructie met andere 
gemeenten om zo effectiever en efficiënter te kunnen werken. Een verbon-
den partij, vaak in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, is het re-
sultaat.  

Het gebeurt ook dat het Rijk een gemeenschappelijke regeling oplegt aan de 
gemeenten. Een voorbeeld is de Veiligheidsregio. In hoeverre dit overeen-
komt met de wens van de gemeenten is de vraag. 

1.2 Aanleiding 

Vanwaar de belangstelling voor gemeenschappelijke regelingen? 

Uit onderzoek, zoals recent door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
verwoord in de notitie “Democratische Legitimatie, Intergemeenschappelij-
ke Samenwerkingsverbanden”1, blijkt dat gemeenschappelijke regelingen 
hun eigen problematiek kennen. Gemeenschappelijke regelingen hebben de 
neiging zich zelfstandig en los van de gemeente op te stellen, terwijl zij in 
het leven zijn geroepen om een gemeentelijk belang te dienen.  

Hier komt bij dat door het dualisme een verschil is ontstaan in het be-
stuursmodel tussen de gemeente en de gemeenschappelijke regeling. Wet-
houders hebben in hun gemeentelijke context te maken met dualisme, maar 
in de gemeenschappelijke regelingen hebben de wethouders vaak een posi-
tie met veel macht. Deze macht is gebaseerd op het oude wethoudersmodel, 
het monisme.  

Uit onderzoek is gebleken dat sturing bij gemeenschappelijke regelingen 
ontbreekt of gebrekkig is. De gemeente geeft onvoldoende aan welke pres-
taties zij verlangt. Als dit wel gebeurt dan geeft de gemeente niet aan welke 
informatie zij verlangt om de prestaties te beoordelen. De risico’s, de be-
heersing daarvan en de daarvoor getroffen voorzieningen zijn niet inzichte-
lijk. De gemeentelijke besluitvorming ten aanzien van gemeenschappelijke 
regelingen is bij de meeste gemeenten niet planmatig, maar ad hoc aan de 
hand van begrotingen en de wijzigingen daarop. Gemeenten besteden wei-
nig tijd en aandacht aan het ontwikkelen van sturing op dit gebied. 

Een andere reden is de onduidelijkheid die bij gemeenteraden bestaat over 
de mate waarin de gemeente de verbonden partijen bestuurt.  

                                                           

 

1 De aanbevelingen van deze notitie zijn opgenomen in de bijlagen. 
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1.2.1 Gezamenlijk onderzoek Walcherse rekenkamers2 

Gemeenschappelijke regelingen verdienen aandacht, want de kosten ervan 
bedragen vele miljoenen. Omdat dit vraagstuk voor de drie Walcherse ge-
meenten even relevant is, hebben de drie Walcherse rekenkamers besloten 
een gezamenlijk onderzoek uit te voeren. Een andere niet onbelangrijke re-
den voor gezamenlijk onderzoek is dat dit kansen biedt om een gezamenlijk 
probleem vanuit de gemeenten ook daadwerkelijk samen aan te pakken. 

1.3 Doel en vraagstelling 

Met dit onderzoek willen de rekenkamercommissies meer inzicht krijgen in 
de systematiek en problematiek van gemeenschappelijke regelingen, waar-
bij op onderstaande hoofdvragen en bijbehorende deelvragen een antwoord 
wordt gegeven. 

1.3.1 Hoofdvragen 

I Hoe is de governance (sturing, beheersing, verantwoording, toezicht) geregeld 
tussen de gemeente(n) en de verbonden partijen? 

II Kan/kunnen de gemeente(n) de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van de verbonden partijen beoordelen? 

1.3.2 Deelvragen 

1. Welk beleid bestaat er ten aanzien van verbonden partijen? 

2. Op welke wijze vindt de sturing plaats? 

3. Op welke wijze vindt de beheersing plaats? 

4. Op welke wijze vindt de verantwoording plaats? 

5. Op welke wijze vindt het toezicht plaats? 

6. Kan de Gemeente o.b.v. de informatie van de verbonden partij be-
oordelen of: 

a. deze haar doelstellingen haalt? 

b. de haar ter beschikking staande middelen efficiënt inzet? 

c. zij binnen de kaders van rechtmatigheid handelt? 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de in het onderzoek gehanteerde definities aangegeven. 
Ook wordt een beoordelingskader geschetst in de vorm van een norm die is 
gebruikt in het onderzoek. Dit beoordelingskader bestaat uit wettelijke en 
gemeentelijke kaders en een referentiemodel. In hoofdstuk 3 treft u de bevin-
dingen aan van het onderzoek en de beantwoording van de deel- en hoofd-

                                                           

 

2 In Middelburg is sprake van een rekenkamer volgens de gemeentewet, in Veere en Vlissingen 
van een rekenkamercommissie die bij verordening is ingesteld. Verder zijn er geen significante 
verschillen. In dit rapport wordt gemakshalve zowel de term ‘rekenkamer’ als de term ‘reken-
kamercommissie’ gebruikt. 
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vragen. In hoofdstuk 4 is een slotbeschouwing opgenomen met aanbevelin-
gen. Waar zinvol is een onderscheid gemaakt tussen de situatie bij de indi-
viduele gemeente, de drie gezamenlijke Walcherse gemeenten of een com-
binatie van twee gemeenten. 

In hoofdstuk 5 tenslotte vindt u het nawoord van de gezamenlijke reken-
kamers naar aanleiding van het wederhoor (de integrale reacties van de 
ambtenaren en colleges vergezeld van de reactie van de rekenkamercom-
missie kunt u in de bijlagen vinden). 
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2 Definities en kaders 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt het referentiekader van ons onderzoek aan bod. In 
ons onderzoek hebben we vooral gekeken naar gemeenschappelijke rege-
lingen . Omdat de gemeenschappelijke regeling een vorm van een verbon-
den partij is, bespreken we eerst de betekenis, de voor- en nadelen en risi-
coprofielen van verbonden partijen. We hebben hierbij dankbaar gebruik 
gemaakt van het Handboek van Deloitte “Gemeente Governance - Verbon-
den partijen, Twee voeten in één sok”. Daarnaast vormen de Gemeentewet, 
de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), het BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) en de handreiking van het IPO3 de basis voor het referen-
tiemodel. We gaan achtereenvolgens in op de definities van verbonden par-
tijen, de wettelijke kaders, de governance-aspecten: sturen, beheersen, toe-
zicht houden en verantwoorden. Dit leidt tot het referentiemodel van be-
heersmaatregelen die we zouden mogen verwachten aan te treffen, indien 
dit onderzoeksobject op een adequate wijze wordt beheerst.  

2.2 Verbonden Partijen 

Hieronder gaan we in op de definitie van verbonden partijen, de voor- en 
nadelen en de risicoprofielen. 

2.2.1 Definitie: wat zijn verbonden partijen? 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 1) wordt een ver-

bonden partij als volgt gedefinieerd: 

� Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een 
bestuurlijk en een financieel belang heeft; 

� Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking 
gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij 
failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor 
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar 
verplichtingen niet nakomt; 

� Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van 
vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. 

De verbonden partijen zijn verdeeld in vier hoofdvormen: 

1. Stichtingen en verenigingen; 

2. Vennootschappen (NV en BV); 

3. Gemeenschappelijke regelingen; 

4. Publiek Private Samenwerking (PPS). 
                                                           

 

3 InterProvinciaal Overleg, editie juli 2005 
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2.2.2 Voor- en nadelen van verbonden partijen 

Net als elke samenwerkingsvorm brengt ook deelname aan een verbonden 
partij voor- en nadelen met zich mee. Mogelijke voordelen zijn: 

� Risicospreiding: het delen van risico’s met andere partijen; 

� Efficiencyvoordeel: samenwerken kan een stuk efficiënter zijn dan 
ieder afzonderlijk; 

� Kennisvoordeel: de gemeente kan gebruik maken van kennis en 
expertise die ze zelf niet in huis heeft; 

� Katalysatorfunctie: de gemeente brengt samen met semi-publieke 
en private organisaties activiteiten op gang die zonder de initiëren-
de rol van de gemeente niet of moeilijker van de grond zouden 
komen. 

Mogelijke nadelen liggen in de praktijk vooral in het verlies aan controle 
door het plaatsen op afstand en de dubbelrol van de gemeente als op-
drachtgever en opdrachtnemer. 

2.2.3 Risicoprofielen verbonden partijen 

In de onderstaande figuur staan de risicoprofielen van de vier hoofdvor-
men.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij stichtingen lopen gemeenten uitsluitend risico over de aan de stichting 
verstrekte middelen en zijn bestuurders alleen aansprakelijk wanneer spra-
ke is van wanbeleid. Daarnaast is de gemeente wel verantwoordelijk voor 
de opvang van exploitatietekorten en zal ze het initiatief moeten nemen om 
de toezichthoudende functie goed uit te voeren.  

Het risicoprofiel van vennootschappen en PPS’n is vergeleken met stichtingen 
groter. Financieel loopt de gemeente alleen risico over het geïnvesteerde 
vermogen. In vergelijking met een stichting zal het om fors hogere bedra-
gen kunnen gaan. Daarnaast is vaak sprake van een vooraf positief exploi-
tatiesaldo. Voor het realiseren van deze geprognosticeerde winsten is wel 
een goede interne sturing en beheersing noodzakelijk.  
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Gemeenschappelijke regelingen tenslotte kenmerken zich door een hoog risi-
coprofiel. Vooral het financiële risico is groot. Gemeenten zijn namelijk vol-
ledig verantwoordelijk. Wel is het zo dat de gemeente slechts proportioneel 
hoeft op te draaien voor de tekorten. 

De in dit onderzoek onderzochte partijen vallen onder de gemeenschappelijke 

regelingen. 

2.3 De wettelijke kaders, het beleid en het handboek 

De wettelijke kaders, het beleid en de best practices van de gemeenschappe-
lijke regelingen zijn terug te vinden in de: 

� Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); 

� De gemeentewet; 

� Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); 

� InterProvinciaal Overleg (IPO) verbonden partijen; 

� Gemeentelijke beleidskaders; 

� Handboek Governance 

2.3.1 De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

De verantwoordingsrelatie tussen de gemeente en het bestuur van de ge-
meenschappelijke regeling is, op hoofdlijnen, in de Wgr vastgelegd. De vol-
gende zaken worden in de Wgr geregeld: 

� De politieke controle;  

� De informatieplicht van een lid van het AB (Algemeen Bestuur) ten 
opzichte van de raad die dat lid heeft aangewezen;  

� Het bestuur als geheel verstrekt de raden van alle deelnemende 
gemeenten de gevraagde inlichtingen;  

� De wettelijke bepalingen over verantwoording en terugroeping; 

� De financiële controle die een gemeenteraad kan uitoefenen op een 
gemeenschappelijke regeling; 

� Het tijdstip waarop de begroting en jaarrekening naar gedeputeer-
de staten moeten worden gezonden; 

� Het tijdstip dat de raden de ontwerpbegroting van de gemeen-
schappelijke regeling toegezonden krijgen; 

� De bevoegdheden van de raden met betrekking tot commentaar op 
en wijziging van de ontwerpbegroting; 

� De bevoegdheid van de raad om het doel van het samenwerkings-
verband in de gemeenschappelijke regeling vast te leggen en de 
daarbij behorende bevoegdheden over te dragen;  

� Het opnemen van bepalingen omtrent wijziging, opheffing, toetre-
ding en uittreding; Een aanvulling hierop vormt artikel 26 Wgr 
waarin wordt bepaald dat gedeputeerde staten altijd toestemming 
moeten verlenen voor toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 
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van een gemeenschappelijke regeling. Er ligt nu een wetsvoorstel 
bij de Eerste Kamer, waarin de goedkeuring door gedeputeerde sta-
ten wordt geschrapt; 

� In de gemeenschappelijke regeling kan verder volgens de Wgr op 
enkele onderdelen worden bepaald hoe het AB wordt samenge-
steld;  

� Hoeveel leden van het AB door de raad van elke deelnemende ge-
meente worden aangewezen (het aantal AB-leden per gemeente 
kan verschillen); 

� In de gemeenschappelijke regeling kan worden vastgelegd dat 
sommige AB-leden meervoudig stemrecht hebben; 

� De verantwoordingsrelatie binnen het bestuur is ook vastgelegd in 
de Wgr; 

� Tot slot wordt geregeld dat in de gemeenschappelijke regeling 
moet worden vastgelegd op welke wijze het DB (Dagelijks Bestuur) 
gevraagde inlichtingen aan het AB verstrekt, alsmede de wijze 
waarop het AB het DB ter verantwoording kan roepen. 

2.3.2 De gemeentewet 

In de gemeentewet zijn verschillende regels opgenomen rond de financiële 
huishouding van een gemeente. Het lokale bestuur is verplicht in haar fi-
nanciële verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid op te 
nemen.4 Dit financiële beleid betreft ook de omgang met de verbonden par-
tijen. Daarom hebben over het algemeen gemeenten ervoor gekozen een 
vast artikel in de verordening over verbonden partijen op te nemen. De 
gemeentewet zelf stelt aan een artikel verbonden partijen geen specifieke 
eisen.  

2.3.3 IPO Verbonden Partijen 

Volgens dit document van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Ko-
ninkrijkrelaties verdienen verbonden partijen om drie redenen de belang-
stelling van de raad: 

1. De verbonden partij moet doelen van de gemeente realiseren. Deze 
doelen kunnen van groot politiek belang zijn; 

2. Een verbonden partij kan financiële risico’s met zich meebrengen, 
waarbij veelal de eventuele tekorten voor rekening van de gemeen-
te komen; 

3. Een verbonden partij levert bestuurlijk-organisatorische risico’s: 

� De gemeente treedt op als bestuurder/eigenaar, maar is tevens 
klant/opdrachtgever. Deze rollen kunnen conflicteren als ze 
niet parallel lopen; 

                                                           

 

4 Gemeentewet, artikel 212 



 

Een losse knoop? – Onderzoek naar Walcherse Gemeenschappelijke regelingen door de Rekenkamercommissies van Middelburg, Veere & Vlissingen  15 

 

� Een tweede risico zit in de afstand tussen gemeente en verbon-
den partij. De gemeente heeft minder (snel) mogelijkheden om 
bij te sturen dan bij eigen gemeentelijke diensten, omdat de 
verbonden partij op afstand staat. 

2.3.4 BBV  

Artikel 5 van het BBV stelt dat verbonden partijen niet worden geconsoli-
deerd in de begroting en jaarstukken5. Artikel 9 bepaalt vervolgens dat de 
programmabegroting o.a. bestaat uit een aantal verplichte paragrafen. Eén 
van deze paragrafen is de paragraaf verbonden partijen. Volgens Artikel 15 
bevat de paragraaf betreffende de verbonden partijen ten minste: 

a. De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de 
doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting; 

b. De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.  

Artikel 69 stelt vervolgens: In de lijst van verbonden partijen wordt ten 
minste de volgende informatie verstrekt over verbonden partijen: 

a. De naam en de vestigingsplaats; 

b. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

c. De veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het be-
grotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk pro-
vincie in de verbonden partij heeft; 

d. Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden 
partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

e. Het resultaat van de verbonden partij. 

2.3.5 Gemeentelijke beleidskaders 

Een gemeente zelf kan ook beleidskaders opstellen voor de omgang met 
verbonden partijen. Dit kan zowel binnen de financiële verordening, als 
binnen een nota verbonden partijen. 

Door middel van dit instrument legt de gemeenteraad vast aan welke eisen 
deelname aan een verbonden partij moet voldoen. In deze nota wordt dan 
een afwegingskader voor deelname opgenomen, de wijze waarop scheiding 
wordt gemaakt tussen de rol van zowel klant als eigenaar, de wijze waarop 
de gemeente vertegenwoordigd wordt binnen verbonden partijen en de 
wijze waarop afspraken geformuleerd worden (bijvoorbeeld SMART6).  

Ook kan hier worden aangegeven hoe de rolverdeling tussen raad en colle-
ge zal zijn. De uitvoering is een primaire verantwoordelijkheid voor het col-
lege en zij legt conceptbesluiten voor aan de raad. De raad bepaalt of er een 
publiek belang is en controleert of het college toezicht houdt. Ook kan wor-

                                                           

 

5 Dit staat overigens ter discussie. 

6 SMART staat in dit verband voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. 
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den opgenomen dat er vanuit de ambtelijke organisatie een vaste contact-
persoon is.  

Tevens kan de raad in de nota verbonden partijen opnemen welke voor-
waarden ze stelt aan de aansturing van verbonden partijen. Zo kan worden 
vastgelegd dat het college de zorg draagt voor voldoende beïnvloedings-
mogelijkheden en de meerjarige kaders van de betreffende partij vaststelt. 
Verder kan het college verantwoordelijk worden gehouden voor de infor-
matievoorziening aan de raad en het dragen van zorg voor de risicobeheer-
sing.  

Door deze zaken centraal vast te leggen in een nota, kan bij het aangaan van 
een nieuwe gemeenschappelijke regeling of het toetsen van een bestaande 
gemeenschappelijke regeling, uitgegaan worden van de door de raad vast-
gestelde kaders.  

2.3.6 Handboek Verbonden Partijen 

In mei 2006 heeft Deloitte haar handboek Verbonden partijen gepresen-
teerd. Dit handboek is tot stand is gekomen met medewerking van het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het Ministerie van 
Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het handboek 
met de titel ‘Gemeente Governance – Verbonden partijen, twee voeten in 
één sok . . .’ biedt een compleet en helder referentiekader voor de inrichting 
van de sturings-, beheersings-, toezicht- en verantwoordingsrelatie tussen 
de gemeente en de verbonden partij. In dit onderzoek hebben wij gebruik 
gemaakt van het handboek als referentiemodel en toetsingskader. Het is 
naar onze mening voorstelbaar dat dit handboek gaat dienen als ‘best prac-
tice’ of checklist voor alle gemeenten. 

2.4 Governance 

In het handboek van Deloitte staat vooral Gemeente Governance centraal. 
‘Governance’ betekent in dit kader: 

Het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, be-

heersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een effectieve en ef-

ficiënte realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze 

communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. 
(Ministerie van Financiën, 2001) 

Deze vier begrippen lichten we hieronder kort toe. 

2.4.1 Sturen 

Het sturen bestaat uit alle activiteiten waarbij de gemeente richting geeft 
aan de verbonden partij. De kracht van sturing ligt in het op tijd afspraken 
maken en contractueel vastleggen van (output- of outcome-)afspraken. Als 
heldere afspraken niet vooraf worden gemaakt en vastgelegd, kan de ge-
meente gedurende het uitvoeringsjaar slecht bijsturen.  

2.4.2 Beheersen 

Beheersen bestaat uit een stelsel van maatregelen en procedures. Hiermee 
heeft de gemeente zekerheid dat de verbonden partij blijvend de goede 
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kant op gaat. Onderwerpen die bij beheersen o.a. belangrijk zijn, zijn de 
feedback, de rapportages en de ingerichte functiescheiding. 

2.4.3 Verantwoorden 

Over alle gedelegeerde taken en bevoegdheden moet informatie worden 
verschaft. De verantwoording bestaat uit drie aspecten: de doeltreffend-
heid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid. 

2.4.4 Toezicht houden 

Voor alle partijen is het van belang dat de continuïteit van de verbonden 
partij wordt gewaarborgd. De toezichthouder richt zich daarom niet alleen 
op de marginale toetsing van kwaliteit en inhoudelijke risico’s, maar vooral 
ook op de balanspositie en dus op het financiële vlak. De toezichthouder 
moet mogelijkheden hebben om corrigerende maatregelen te kunnen treffen. 
Mogelijkheden tot ingrijpen zijn: aanwijzingen, sancties, ontslag van be-
stuurders, inlichtingen, inzage bevoegdheid en controlerechten en de goed-
keuring van begroting en jaarrekening. De gemeente kan haar taak als toe-
zichthouder concreet vormgeven door zitting te nemen in het algemeen be-
stuur, het dagelijks bestuur, de raad van toezicht, de raad van commissaris-
sen en/of de algemene vergadering van aandeelhouders. 

2.5 Het referentiemodel 

Het handboek van Deloitte hebben wij als referentiemodel gebruikt in ons 
onderzoek naar de verbonden partijen. Het referentiemodel bestaat uit de 
organisatie plus de vier governance-onderdelen ingedeeld naar 26 criteria. 

 

Nr Onderdeel Criteria Toelichting 

1 Organisatie Beleid Heeft de gemeente beleid geformu-
leerd over de verbonden partijen? 

2  Verordening Is dit beleid vastgelegd in een veror-
dening? 

3  Scheiding eigenaar/klant Bestaat functiescheiding binnen het 
college over de rol van eigenaar en de 
rol als opdrachtgever/klant, ter voor-
koming van dubbele petten? 

4  Expertise  Bestaat binnen de organisatie vol-
doende expertise om de verbonden 
partij te sturen, beheersen en toezicht 
te houden? 

5  Paragraaf in programma-
begroting 

Voldoet de paragraaf verbonden par-
tijen aan het gestelde in het BBV? 

6 Sturen Afspraken/doelen Zijn er afspraken over uitvoering en 
doelen gemaakt en vastgelegd in de 
vorm van een contract? 
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Nr Onderdeel Criteria Toelichting 

7  Informatievoorziening Zijn er afspraken over informatie-
voorziening? Wat, wanneer, aan wie? 

8  Taken, Bevoegdheden en Ver-
antwoordelijkheden 

Zijn taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden van bestuur en toe-
zichthouders duidelijk vastgesteld? 

9  Meetbare output/outcome Zijn er (naast financiële afspraken) 
ook (meetbare) kwalitatieve afspra-
ken over te leveren prestaties/output 
of outcome gemaakt? 

10  Escalatie Wie is financieel en/of bestuurlijk 
verantwoordelijk als het mis gaat en 
zijn afspraken gemaakt over risico-
verdeling? 

11  Coördinatie Welke bevoegdheden zijn er om tus-
sentijds in te grijpen? 

12 Beheersen Risicomanagement Is er sprake van systematisch risico-
management binnen de verbonden 
partij? 

13  Beïnvloedingsmogelijkheden Zijn er duidelijke mandaten voor 
directie en MT-leden en zijn er vol-
doende mogelijkheden om in te grij-
pen als er zich afwijkingen voordoen? 

14  Informatiebeheer Zijn er duidelijke afspraken over 
informatievoorziening, rapportages 
m.b.t. frequentie, inhoud en actor? 

15  Kennisborging Zijn er voldoende (formele afspra-
ken) over deling en borging van ken-
nis en zitten de mensen met de juiste 
competenties op de juiste plaats? 

16  Interne organisatie Is de verantwoordelijkheid en invul-
ling van de planning & control, 
alsook de financiële functie ade-
quaat? 

17 Toezicht hou-
den 

Onafhankelijk toezicht Is er een (onafhankelijke) toezicht-
houder aanwezig? 

18  Taken, Bevoegdheden en Ver-
antwoordelijkheden 

Hebben de toezichthouders voldoen-
de mogelijkheden om adequaat toe-
zicht te kunnen houden (bijv. goed-
keuren begroting / jaarrekening) en 
zijn deze taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden vastgelegd? 

19  Toetsen Beschikken de toezichthouders over 
toereikende informatie om te kunnen 
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Nr Onderdeel Criteria Toelichting 

toereikende informatie om te kunnen 
controleren? 

20  Controle Is, in relatie tot het realiseren van 
beleidsdoelstellingen, de handhaving 
van de naleving van wetten en voor-
schriften geregeld? 

21 Verantwoorden Inhoud Is er een verantwoording naar be-
haalde doelen, output, middelen? 

22  Administratie Is er sprake van betrouwbare infor-
matie en worden de jaarrekeningen 
voorzien van een accountantsverkla-
ring? 

23  Transparantie Zijn er afspraken over de inhoud van 
de verantwoording? Is er een risico-
paragraaf in de verantwoording? 

24  Beoordeling verantwoording Draagt de verantwoordingsinforma-
tie bij aan de transparantie en geeft 
het voldoende inzicht in het gevoerde 
beleid? 

25  Externe informatiebehoefte Op welke wijze worden stakeholders 
geïnformeerd? 

26  Efficiëntie & Effectiviteit Vindt er verantwoording plaats om-
trent efficiency en effectiviteit van de 
uitvoering dmv benchmarks? 

 

Het referentiemodel wordt gebruikt om de daadwerkelijke situatie te 
toetsen. Aan de hand van de formele stukken (verordeningen, begrotingen, 
jaarrekeningen en -verslagen, accountantsverklaringen) èn interviews met 
een vertgenwoordiging van de drie gemeenteraden, de verantwoordelijke 
wethouders in hun rol als bestuurslid en de directeuren hebben we het 
referentiemodel naast de praktijk gelegd. Op hoofdlijnen leidt dit tot het 
beeld als geschetst in het volgende hoofdstuk. 
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3 Bevindingen en conclusies 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk schetsen we onze bevindingen. We gaan in op een aantal 
algemene bevindingen en gaan daarna dieper in op de onderwerpen uit het 
gehanteerde referentiemodel. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de be-
antwoording van onze hoofd- en deelvragen. We starten met een overzicht 
van de onderzochte gemeenschappelijke regelingen. 

3.2 Onderzochte gemeenschappelijke regelingen 

Voor dit onderzoek hebben de rekenkamercommissies ervoor gekozen niet 
alle gemeenschappelijke regelingen te onderzoeken maar aan de hand van 
enkele voorbeelden een schets te geven van de kwaliteit van sturing op de-
ze partijen. Om tot een selectie te komen is gebruik gemaakt van de vol-
gende criteria: 

� De samenwerking met andere gemeenten is vastgelegd in een ge-
meenschappelijke regeling en is geen privaatrechterlijk of ander-
soortig samenwerkingsverband. Van de verschillende soorten ver-
bonden partijen zijn namelijk de financiële risico’s bij de gemeen-
schappelijke regelingen het grootst. 

� De Gemeenschappelijke Regeling kent als enige deelnemende ge-
meenten de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere (behalve 
de Stadsgewestelijke Brandweer). 

Dit resulteerde in de selectie van de onderstaande gemeenschappelijke re-
gelingen.  

1. Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren LétÉ (+ ADZ bv)7  

2. Sociale Dienst Walcheren (SDW) 

3. Maatschappelijke Zorg Walcheren (MZW)  

4. Bestuursoverleg Regionaal Onderwijsbeleid Walcheren (BROW)8 

5. Kredietbank Walcheren (WK) 

Middelburg en Vlissingen hebben daarnaast nog aanvullend onderzoek 
naar de Stadsgewestelijke Brandweer gedaan.  

                                                           

 

7 Vanwege de recente financiële problemen bij ADZ, waarvan LétÉ aandeelhouder (33 1/3 %, 
maar financieel voor circa 60%) is, is ADZ meegenomen in dit onderzoek. 

8 Het Bestuursoverleg Regionaal Onderwijsbeleid Walcheren (BROW) staat in de programma-
begroting 2007 van de Gemeente Veere opgenomen als een samenwerkingsverband. Op de 
jaarstukken van het BROW staat echter vermeld “ Gemeenschappelijke regeling Bestuursover-
leg Regionaal Onderwijsbeleid Walcheren”. Het BROW is daarom meegenomen in dit onder-
zoek. 
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Een overzicht van de kerngegevens van de gemeenschappelijke regelingen: de doelom-

schrijving, de bestuurlijk verantwoordelijken en het financieel belang, is beschreven in 

bijlage 1. 

3.3 Algemene Bevindingen 

In deze paragraaf gaan we in op de algemene bevindingen uit ons onder-
zoek. In de volgende paragraaf gaan we meer specifiek in op de bevindin-
gen per Governance-onderwerp, zoals gesteld in het referentiekader. 

3.3.1 Risico’s  

Door deelname in gemeenschappelijke regelingen lopen de gemeenten zo-
wel financiële als bestuurlijke risico’s, zoals reeds uiteengezet in hoofdstuk 
2.  

In de onderzochte gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de 
deelnemende gemeenten dienen bij te dragen in het exploitatietekort of bij 
te dragen in de financiële gevolgen in het geval van liquidatie. De gemeente 
Veere heeft in de gemeenschappelijke regeling met de Kredietbank Walche-
ren een uitzonderingspositie: de bijdrage van de gemeente is gebaseerd op 
een afnamecontract.  

Het bestuurlijke risico bestaat uit het uit handen geven van de uitvoering 
van gemeentelijk beleid, terwijl het gemeentebestuur meer op afstand 
wordt gesteld maar bestuurders vanuit de gemeente wel verantwoording 
dragen.  

3.3.2 Uitvoering van gemeentelijk beleid 

Gemeenschappelijke regelingen zijn één van de instrumenten om gemeen-
telijk beleid uit te voeren. Een aansluiting van de doelen van de gemeen-
schappelijke regeling bij dat beleid ligt dan ook voor de hand. Een logisch 
vervolg is dat deze aansluiting vormgegeven wordt in de begroting, con-
tracten, rapportages, jaarrekeningen enzovoorts. Dit blijkt lang niet altijd 
het geval, niet in de laatste plaats doordat SMART criteria en doelstellingen 
bij het beleid ontbreken. Als bij het omschrijven van de doelstellingen 
invulling wordt gegeven aan deze aspecten, dan maakt dit het beoordelen 
van het beleid makkelijker. 

Omdat samengewerkt wordt, moet sprake zijn van voldoende overeen-
komsten in het beleid tussen de partners. Meestal is dat geen probleem, 
omdat veel gemeenschappelijke regelingen vooral wetten en landelijke re-
gelingen uitvoeren. 

3.3.3 Overwegingen om over te gaan tot de oprichting van een 
gemeenschappelijke regeling 

In de gesprekken met de bestuurlijk verantwoordelijken wordt aangegeven 
dat gemeenschappelijke regelingen vooral worden aangegaan uit efficiën-
tieoverwegingen. Het uitvoering geven aan specialistische taken waarvoor 
de gemeente zelf de kennis niet in huis heeft is de tweede belangrijke reden 
om een gemeenschappelijke regeling in het leven te roepen. Deze overwe-
gingen zijn meestal niet expliciet vastgelegd; de gemeenten kennen geen 



 

Een losse knoop? – Onderzoek naar Walcherse Gemeenschappelijke regelingen door de Rekenkamercommissies van Middelburg, Veere & Vlissingen  22 

 

vaste algemene beleidsuitgangspunten voor verbonden partijen als instru-
ment.  

3.3.4 Financiële risico’s 

De gemeenten zijn verplicht bij te dragen in eventuele exploitatietekorten. 
Dit risico is inherent aan een gemeenschappelijke regeling. De Walcherse 
gemeenten kunnen dit risico matig beheersen. Doordat de besturen vooral 
worden geïnformeerd over de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke 
regelingen en accountantscontroles op de jaarrekeningen ontvangen, wor-
den de besturen in principe in staat gesteld afdoende toezicht te houden. 
Doordat het echter regelmatig voorkomt dat gemeenschappelijke regelin-
gen informatie niet tijdig aanleveren krijgen de (financiële) medewerkers 
van de gemeenten en hun bestuurders beperkt de tijd, inzicht te krijgen in 
de staat van de risico’s.  
Daarbij ontbreekt vaak het zicht op de verantwoordelijkheden die de ge-
meenschappelijke regelingen dragen met betrekking tot andere partijen. 
Het inzicht in de rechten en plichten die daardoor bij de gemeenten komen 
is beperkt. Het is daarom van belang dat de gemeenschappelijke regelingen 
regelmatig door de juridische dienst van een gemeente worden nagezien 
om de risico’s inzichtelijk te maken.  

3.4 Bevindingen met betrekking tot het referentiekader 

De bevindingen uit de dossiers en interviews zijn getoetst aan het referen-
tiekader, zoals geschetst in paragraaf 2.5. In dit deel lichten we onze bevin-
dingen per onderdeel verder toe. 

3.4.1 Organisatie  

Het beleid en een duidelijk kader over hoe om te gaan met verbonden partij-
en en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder ontbreekt nagenoeg 
geheel. De gemeenten kennen geen nota of verordening Verbonden Partij-
en. Er zijn een aantal afspraken in VZG-verband die als –beperkt– kader 
kunnen worden gezien. 

Een gevolg hiervan is dat de sturing vrijwel geheel bij het (dagelijks) be-
stuur van de gemeenschappelijke regeling ligt, met een mogelijk risico op 
ad hoc besluitvorming bij zowel gemeente als bij het bestuur van de betref-
fende gemeenschappelijke regeling.  

Binnen de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) is er een afspraak dat per 
gemeenschappelijke regeling een gemeente is aangewezen die zorg draagt 
voor de financiële toetsing van de begroting aan de hand van een checklist. 
Deze afspraak brengt wel het risico met zich mee dat de ambtenaren van de 
overige gemeenten niet meer tot een eigen beoordeling komen. Verder 
worden binnen de VZG afspraken gemaakt die de verhogingen van de jaar-
lijkse bijdrage maximeren. Deze maximering kan echter te niet worden ge-
daan bij (grotere) verliezen/tekorten en een gering/geen eigen vermogen. 
De gemeente is alsnog verplicht deze tekorten aan te vullen. 

Het optreden van de gemeenten in de rol van zowel eigenaar als klant is 
onvoldoende gescheiden en zonder beheersmaatregelen risicovol.  
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De expertise is bij de meeste gemeenschappelijke regelingen wel aanwezig, 
hoewel het gebruik hiervan, zowel tussen ambtenaren en wethouders bin-
nen één gemeente als tussen de gemeenten beter kan worden benut. 

Een recente ontwikkeling is dat bij SDW en in navolging ook bij de Krediet-
bank en LétÉ een ‘Audit committee’ is gestart. Het doel hiervan is de amb-
tenaren van zowel de gemeenschappelijke regeling als de deelnemende 
gemeenten te betrekken bij de voorbereiding van de begrotingsstukken. 

De paragrafen Verbonden Partijen in de Programmabegrotingen voldoen 
alleen bij de gemeente Veere aan de eisen van het BBV. 

3.4.2 Sturen 

De wijze waarop de gemeenschappelijke regelingen worden aangestuurd, 
is vastgelegd in de verordening zelf, het document waarmee de samenwer-
king wordt vastgelegd.  

De invloed van de raad op een verbonden partij is het grootst bij de oprich-
ting ervan. Men moet dan immers instemmen met het instellingsbesluit. 
Over de instelling van de SDW zijn raadsleden over het algemeen positief. 
Maar de raadsleden geven ook aan dat na de instelling de invloed (te) be-
perkt is. 

De transparantie verschilt sterk per gemeenschappelijke regeling. Algemeen 
kan worden gesteld dat recente gemeenschappelijke regelingen meer trans-
parant zijn dan de al langer bestaande. 

Het is geen automatisme om periodiek een gemeenschappelijke regeling te 
evalueren en zo nodig bij te stellen. Bij de SDW gebeurt dit nu overigens wel 
na ruim een jaar. 

Algemeen en dagelijks bestuur zijn in sommige gevallen identiek. De toege-
voegde waarde van deze constructie ontgaat de rekenkamercommissie. 
Overigens kan gesteld worden dat algemeen en dagelijks bestuur slechts 
zelden veel verschillen tonen voor wat betreft samenstelling en besluitvor-
ming. Uit de interviews blijkt dat de wethouder die in het AB zit, zich loy-
aal opstelt ten opzichte van de collega in het DB. Dit kan ten koste gaan van 
de kritische blik en de toezichthoudende rol van het AB. 

Vanuit de gemeente(raden) wordt vooral op financiën gestuurd, hoewel er 
een groeiende behoefte vanuit de raden bestaat om te sturen op beleidsindi-

catoren. Deze indicatoren komen dan ook steeds meer voor in begrotingen 
en rapportages. Via deze indicatoren wordt een verbinding gelegd met het 
beleid van de gemeente op het betreffende terrein. Bij de onderzochte ge-
meenschappelijke regelingen is dit nog nauwelijks aan de orde, hoewel er 
momenteel wel wordt gewerkt aan verbetering hiervan door meer te gaan 
rapporteren op niet-financiële informatie, o.a. via kwartaalrapportages. 
SDW is ten opzichte van de overige gemeenschappelijke regelingen veruit 
het best ontwikkeld op het gebied van sturing. 

Specifiek voor Vlissingen en Middelburg 

Gebleken is dat de wijze waarop de bestuurders zich laten informeren en 
ondersteunen, sterk wisselt per bestuurder. Een vaste structuur, regeling of 



 

Een losse knoop? – Onderzoek naar Walcherse Gemeenschappelijke regelingen door de Rekenkamercommissies van Middelburg, Veere & Vlissingen  24 

 

procedure is niet aangetroffen. De beleving van de betrokken wethouders 
over de gemeenschappelijke regelingen en hoe dit reilt en zeilt, verschilt 
ook sterk (van positief tot negatief). 

Specifiek voor Veere 

De bemoeienis van de medewerkers van Veere met de gemeenschappelijke 
regeling gaat volgens een vast patroon.  

De informatiestukken van de gemeenschappelijke regeling, bestemd voor 
het AB en DB, worden eerst bekeken door zowel een beleidsinhoudelijke 
medewerker als door een financieel consulent. De beleidsinhoudelijke me-
dewerker hanteert als kaders de doelen zoals deze zijn vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling en de kaders uit de meest recente begroting 
van de gemeenschappelijke regeling. Als gemeentelijke kaders gelden het 
collegeprogramma van de gemeente, de gemeentelijke programmabegro-
ting en de bespreking van de begroting van de gemeenschappelijke rege-
ling door de raad.  

De financieel consulent gebruikt een checklist waarin (wettelijke) normen 
zijn opgenomen waaraan de rapportage dient te voldoen. De bevindingen 
uit deze toets worden, samen met het advies van de inhoudelijke mede-
werker, bij de beleidsstukken gevoegd en dienen als advies voor het be-
stuurslid. Voorafgaand aan de bestuursvergaderingen is er altijd contact 
tussen de wethouder die in het bestuur zit en de inhoudelijke beleidsme-
dewerker. 

In de begroting 2007 heeft de gemeenteraad van Veere per programma 
doelstellingen en prestaties opgenomen. Daarbij worden ook andere be-
leidsinhoudelijke kaders genoemd, zoals beleidsnota’s, verordeningen en 
regels. Deze kaders gelden voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. 
Deze kaders dienen dus ook te worden verwerkt in de beleidsplannen van 
de gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt echter nog maar zeer be-
perkt. Een uitzondering hierop is de wijze waarop het beleidsplan van de 
SDW tot stand is gekomen: hiervoor zijn bijeenkomsten met de verschillen-
de gemeenteraden gehouden. Bij de andere gemeenschappelijke regelingen 
worden in de bestuursvergaderingen deze zaken wel genoemd, maar niet 
vastgelegd. 

3.4.3 Beheersen 

Een gemeenschappelijke regeling brengt risico’s met zich mee. Bij de onder-
zochte partijen bestaan deze risico’s vooral uit budgetoverschrijdingen en 
tekorten. Hoewel de directeuren en het DB aangeven ernaar te streven dat 
de gemeenschappelijke regeling eerst zelf een oplossing zoekt, zal uiteinde-
lijk de gemeente moeten bijpassen. Een duidelijk ingericht systeem van risi-
comanagement is nagenoeg nergens aangetroffen, terwijl het financieel be-
lang in de meeste gevallen enige miljoenen per gemeente bedraagt. 

De gemeenteraad kan slechts beperkt invloed uitoefenen, via haar wethou-
der(s) in het algemeen/dagelijks bestuur. De rekenkamercommissie ziet dit 
echter als inherent aan samenwerking met anderen; als je samenwerkt zul je 
ook samen moeten besturen en besluiten moeten nemen. 
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Opvallend is dat in iedere verordening van elke gemeenschappelijke rege-
ling duidelijke afspraken zijn gemaakt over de tijdstippen van het aanleve-
ren van informatie, maar dat in de praktijk de informatie nagenoeg nooit op 
tijd wordt geleverd. Opmerkelijk is ook dat vervolgens geen van de spelers 
hierover een serieus signaal afgeeft.  

De informatievoorziening aan de raad (rechtstreeks of via commissieverga-
deringen) beperkt zich in hoofdzaak tot de jaarstukken (m.u.v. de Walcher-
se kredietbank, welke twee keer per jaar rapporteert) en nieuwe ontwikke-
lingen. De eerste zijn vooral financieel van aard, de tweede betreft met na-
me nieuwe, nog niet altijd kwantificeerbare ontwikkelingen. De lopende 
ontwikkelingen en signalen die zich tussentijds voordoen (zoals overschrij-
dingen) hebben vaak een veel grotere impact, maar worden met het bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling gecommuniceerd en komen (vaak te) 
laat bij de raad, waardoor de raad verrast wordt, soms zelfs via de media. 

In Vlissingen is de terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen sinds 
kort, juni 2007, weer standaard op de agenda van de commissie- en raads-
vergaderingen geplaatst. 

Specifiek voor Vlissingen en Middelburg 

Met uitzondering van MZW wordt de kennis in de organisatie nauwelijks 
geborgd. Dossiers worden overgedragen aan nieuwe ambtenaren, die iede-
re keer weer opnieuw het wiel moeten uitvinden. Soms worden afspraken 
tussen financiële ambtenaren en beleidsambtenaren gemaakt, teneinde in-
tegrale voorbereiding te plegen of adviezen te geven. Echter, ook de contac-
ten tussen de behandelende ambtenaren en de wethouders in hun rol als 
DB-lid, zijn zeer wisselend geregeld. Van nooit contact en dus ook geen ad-
viezen, laat staan integraal, tot regelmatig bijpraten voor een vergadering. 
Een structurele inrichting van dit proces ontbreekt. 

3.4.4 Toezicht houden 

Ècht onafhankelijk toezicht is vrijwel nergens aangetroffen. Veelal geeft men 
aan deze rol toe te dichten aan het bestuur (!) of de gemeenteraad. Bij ADZ 
is wel sprake van een Raad van commissarissen, met uitsluitend externen.  

De provincie houdt toezicht op de gemeenschappelijke regelingen, maar dit 
is beperkt van aard en richt zich vooral op financieel evenwicht in de begro-
tingen. Uitgangspunt bij de provincie is, dat de gemeenten als eerste aan de 
lat staan om toezicht te houden op hun eigen gemeenschappelijke regelin-
gen. 

Er is geen tot weinig sprake van inzicht in effectiviteit en efficiëntie van de 
bedrijfsvoering bij de gemeenschappelijke regelingen. Benchmarking is een 
nog slechts mondjesmaat ontdekt instrument voor de gemeenten en de ge-
meenschappelijke regelingen. 

3.4.5 Verantwoorden 

De wijze van verantwoording verschilt sterk per gemeenschappelijke rege-
ling. Het BBV stelt een aantal eisen aan de verantwoording. Wij constateren 
dat hier nog niet in alle gevallen aan wordt voldaan.  
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In de meeste gevallen is de externe accountant de enige partij die iets doet 
aan toetsing en controle. Deze accountantscontrole is echter beperkt en richt 
zich vooral op de rechtmatigheid. De effectiviteit en de efficiëntie zijn nau-
welijks punten van aandacht. 

De inhoud van de rapportages en jaarverslagen verschilt. De nieuwere ge-
meenschappelijke regelingen rapporteren per productgroep en/of met ken-
getallen, zodat enigszins inzichtelijk is wat bereikt is (hoewel het dan ont-
breekt aan voornemens waaraan de resultaten afgemeten kunnen worden). 
Zo kennen de jaarverslagen van de Kredietbank de indeling ‘wat hebben 
we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat heeft het gekost’. 
Deze relatie tussen resultaten en investeringen ontbreekt echter bij de mees-
te andere rapportages. Bij verschillende gemeenschappelijke regelingen 
wordt binnen bestuursvergaderingen aangedrongen op meer beleidsin-
houdelijke rapportage in plaats van een verslag naar baten en lasten. De 
huidige wijze van verantwoording van verschillende gemeenschappelijke 
regelingen geeft nog geen inzicht in de effectiviteit van de gemeenschappe-
lijke regeling.  

Zowel bestuursleden als raadsleden vinden de wijze van verantwoording 
door de meeste gemeenschappelijke regelingen onvoldoende, zowel inhou-
delijk als de frequentie. Er worden pogingen ondernomen om sturing op de 
verantwoording van de gemeenschappelijke regelingen uit te oefenen. De 
omvang van de financiële risico’s heeft invloed op de mate waarin de be-
stuursleden zich inspannen om informatie over de gemeenschappelijke re-
geling te verkrijgen. Bij een klein financieel belang stelt met zich afhankelij-
ker op ten opzichte van andere deelnemende gemeenten. 

3.5 Conclusies 

Bovenstaande bevindingen, in relatie tot de deelvragen uit hoofdstuk 1, lei-
den tot de volgende conclusies: 

1. De organisatie vanuit de gemeenten rondom het instituut gemeen-
schappelijke regelingen is onvoldoende geregeld. Er is weinig tot 
geen algemeen beleid van betekenis aangetroffen, er is te weinig 
scheiding tussen de eigenaar- en de klantrol en de (verplichte) para-
graaf uit de programmabegroting voldoet alleen bij Veere aan de wet-
telijke kaders. Hierdoor lopen de gemeenten onnodige risico’s en is er 
geen overzicht. De expertise van de ambtenaren is als matig tot vol-
doende te kwalificeren. Dit klinkt positief, maar ook dit kan beter.  

2. Sturen komt van de vier Governance-onderwerpen nog het meest posi-
tief uit het onderzoek. SDW scoort hier ten opzichte van de andere 
partijen veruit als beste. Naast een aantal andere onderdelen behoeft 
vooral het onderdeel meetbaarheid van de output/outcome verbete-
ring. 

3. De beheersing scoort over het algemeen onvoldoende tot matig. Het 
onderdeel risicomanagement is bij een aantal partijen onder de maat. 
Het borgen van kennis over gemeenschappelijke regelingen en een 
goede overdracht hiervan aan opvolgers binnen de gemeentelijke or-
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ganisatie verdient blijvend aandacht, mede om de gemeenschappelij-
ke regeling en haar functioneren te kunnen beoordelen. 

4. Met uitzondering van de SDW en de Kredietbank Walcheren is de 
verantwoording onvoldoende. SDW en de Kredietbank kunnen wat 
dit onderdeel betreft een goede leerschool zijn voor de andere drie 
partijen. 

5. Ook het onderdeel toezicht behoeft nog veel verbetering. Vooral de 
onafhankelijkheid op dit gebied is bij alle partijen onvoldoende gere-
geld. 

6. De laatste deelvraag is in feite een samenvatting van de voorgaande 5 
vragen Kan de Gemeente o.b.v. de informatie van de verbonden partij be-

oordelen of zij doeltreffend is, zorgt voor een doelmatige inzet van middelen 

en rechtmatig handelt? Deze vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. De 
doelen, de output en de outcome zijn onvoldoende geformuleerd in 
de opdracht aan de gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor is het 
niet mogelijk te achterhalen of de activiteiten van de partijen de toe-
gevoegde waarde hebben, die verwacht zou mogen worden. Ditzelf-
de geldt voor de doelmatigheid. Omdat de relatie tussen input en 
output niet gelegd kan worden, valt niet te beoordelen of de midde-
len die de gemeente ter beschikking stelt, efficiënt worden aange-
wend. De kwaliteit van het oordeel over rechtmatigheid tenslotte, 
wordt deels bepaald door de onafhankelijke accountantscontrole. In 
zijn verslagen zijn de nodige zorgen te lezen, maar een onthoudende 
of afkeurende verklaring is niet aangetroffen. 

Dit leidt tot het volgende antwoorden op de hoofdvragen: 

Vraag I: Hoe is de governance geregeld tussen de gemeente(n) en de ver-
bonden partijen? 

Dit is onvoldoende geregeld. Op de meeste onderdelen is de governance 
onvoldoende. In een derde deel van de bevindingen is de governance matig 
geregeld. Een nog kleiner deel behaalt een voldoende. Er valt dus genoeg te 
verbeteren. Een positieve uitzondering hierop is de SDW. Kijkend naar de 
drie gemeenten valt op dat er onderling wel verschillen zijn, maar niet sig-
nificant. Het beeld bij Veere is iets positiever dan bij de andere twee ge-
meenten. Dit vindt zijn oorzaak in de manier waarop Veere intern de om-
gang met gemeenschappelijke regelingen heeft geregeld.  

Vraag II: Kan de gemeente de doeltreffendheid, doelmatigheid en recht-
matigheid van de verbonden partijen beoordelen? 

Vanwege de onvoldoende governance is de doeltreffendheid en de doelma-
tigheid van de verbonden partijen niet te beoordelen. De rechtmatigheid 
wordt vooral beoordeeld door de externe accountant. In zijn verslagen zijn 
de nodige zorgen te lezen, maar een onthoudende of afkeurende verklaring 
is niet aangetroffen. 
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4 Aanbevelingen 

Uit de conclusies destilleren we de volgende 6 aanbevelingen. Per aanbeve-
ling geven we een aantal concrete maatregelen. Veel van de aanbevelingen 
hebben grote overeenkomst met de aanbevelingen uit het eerder vermelde 
onderzoek van BZK en de handreiking uit het handboek van Deloitte. 
Neem daarom ook de aanbevelingen uit dat onderzoek ter harte. Zie voor 
die aanbevelingen bijlage II. 

1. Verbeter de organisatie rondom de gemeenschappelijke regelingen  

1.1. Stel een algemene beleidsnota op m.b.t. verbonden partijen en regel 
daarin de keuze wanneer de gemeente overgaat tot het instellen van 
een verbonden partij en welke governance regels gelden. 

1.2. Voer functiescheiding door binnen het college. De wethouder finan-
ciën krijgt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het toezicht en 
de vakinhoudelijke wethouder voor het opdrachtgeverschap.  

1.3. Richt het bestuur van een verbonden partij 'dualistisch' in. Het Alge-
meen Bestuur bestaat uit andere mensen dan het Dagelijks Bestuur. 

1.4. Geef op ambtelijk niveau aan wie de rapportages beoordeelt en wie 
rapportages voor de gemeenteraad opstelt. Leg dit vast (bij de ge-
meente Veere is dit al geregeld). 

1.5. Zorg dat de paragraaf verbonden partijen uit de programmabegro-
ting voldoet aan de wettelijke eisen (bij de gemeente Veere is dit al 
geregeld). 

1.6. Laat regelmatig kennis- en voorlichtingssessies organiseren door de 
uitvoerende verbonden partij om de betrokkenheid te vergroten. 

2. Verbeter de sturing van de gemeenschappelijke regelingen 

2.1. Stel een vierjarige beleidsnota voor verbonden partijen op. In deze 
nota geeft de gemeenteraad de doelstellingen, aansturing en kaders 
voor verbonden partijen aan. Een integraal en gestructureerd contrac-
tenregister, inclusief alle afspraken met verbonden partijen maakt 
hiervan deel uit. 

2.2. Verbonden partijen benaderen de gemeenteraad actief met informatie 
en presentaties. 

2.3. Maak tijdig heldere afspraken (zo SMART mogelijk) met betrekking 
tot de realisatie van doelstellingen, prestaties, resultaten en financiële 
randvoorwaarden en neem dit op in de paragraaf verbonden partijen. 

2.4. Neem de risico-inventarisatie van de verbonden partijen op in de Pa-
ragraaf verbonden Partijen en in de Paragraaf weerstandsvermogen. 
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3. Verbeter de beheersing van de gemeenschappelijke regelingen 

3.1. Maak afspraken rond tussentijdse informatievoorziening -frequentie 
en inhoud - en leg deze vast in de nota verbonden partijen. 

3.2. Besteed, naast financiële informatie, ook aandacht aan informatie 
over kengetallen met betrekking tot de doelstellingen en prestaties. 

3.3. Bed de rapportages van verbonden partijen in in de reguliere plan-
ning- & controlcyclus van de gemeente. 

3.4. Laat de verbonden partijen (of een onafhankelijke deskundige) jaar-
lijks een risico-inventarisatie opstellen. Stel hiervan jaarlijks de ge-
meente in kennis, vergezeld van een rapportage van de verbonden 
partij over de te nemen beheersmaatregelen. 

4. Verbeter de verantwoording van de gemeenschappelijke regelingen 

4.1. Zorg dat het jaarverslag en de jaarrekening met goedkeurende ac-
countantsverklaring tijdig worden aangeleverd. 

4.2. Laat periodiek de kwaliteit van diensten, organisatie en kostenniveau 
toetsen en beoordelen. 

4.3. Voer een Benchmark op kengetallen uit. 

4.4. Rapportages met kengetallen over doelstellingen en prestaties beoor-
delen. 

4.5. Laat de rekenkamercommissie periodiek een controle doen op de be-
leidseffectiviteit en doelmatigheid. 

5. Verbeter het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen 

5.1. Leg de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Algemeen 
Bestuur, Dagelijks Bestuur of bestuur/directie goed vast in de be-
leidsnota en de verordening. Dit geldt ook voor de samenstelling van 
de besturen en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de be-
voegdheden en verantwoordelijkheden. 

5.2. Evalueer periodiek (college en raad) het functioneren van een ver-
bonden partij. 

5.3. Laat de rekenkamercommissie periodieke een evaluatie van de ver-
bonden partijen doen. 

5.4. Laat deskundigen jaarlijks de balanspositie, resultatenrekening, risi-
coanalyse en tussentijdse financiële en niet-financiële informatie be-
oordelen. 

5.5. Stel afspraken vast met betrekking tot inlichtingen, inzagenbevoegd-
heid en controlerechten. Leg dit vast.  

5.6. Stel afspraken vast met betrekking tot goedkeuring van de jaarreke-
ning en de begroting door de toezichthouder. 
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5 Nawoord 

In dit hoofdstuk vindt u een gezamenlijk nawoord van de drie rekenkamer-
commissies. In de bijlagen V t/m VII vindt u een nawoord per gemeente. 

Uit de reacties van de colleges leiden wij af dat het onderwerp leeft. Naast 
de correctie van kleinere onvolkomenheden geven enkele colleges aan zich 
niet helemaal te herkennen in het rapport. Dit leidt tot twijfels over de kwa-
liteit van het onderzoek. De gezamenlijke rekenkamercommissies delen de-
ze kritiek niet. In het nawoord van de Vlissingse Rekenkamercommissie 
wordt hier verder op ingegaan. Vanzelfsprekend zijn de Rekenkamercom-
missies altijd bereid hun rapportage en werkwijze te bespreken, als er con-
crete  bezwaren zijn. 

Het rapport is in onze ogen onverminderd van kracht, ook na de reacties 
van de drie colleges. Dit geldt zeker op in onze ogen cruciale punten als een 
magere kaderstelling, het ontbreken van evaluatiemomenten en gebrekkig 
toezicht. 

Er is wat ons betreft dan ook maar één conclusie mogelijk: aan de slag met 
de aanbevelingen. Onzekerheden als de komst van een nieuwe Wet Ge-
meenschappelijke Regelingen blijven er altijd, maar mogen nooit een ex-
cuus vormen om het openbaar bestuur niet te verbeteren. 
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Bijlage I – Onderzochte gemeenschappelijke re-
gelingen 

Naam Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren 
LétÉ (+ ADZ)  

 Soort Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling 

Doelomschrijving in paragraaf 
verbonden partijen 

Op een bedrijfsmatige verantwoorde 
wijze doen uitvoeren van taken van en 
voor de gemeenten op het terrein van 
gesubsidieerde arbeid. 

Bestuurlijk verantwoordelijke 
Veere 

 

 

Middelburg 

 

Vlissingen 

 
Wethouder Van Tatenhove (DB + AB), 
Wethouder Melse (AB) 
 
Wethouder Van Klinken (DB + AB) 
 
Wethouder Walrave-Troost (DB + AB) 
Wethouder Verhage-Van der Ent (AB) 

 

Naam Sociale Dienst Walcheren 

 Soort Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling 

Doelomschrijving in paragraaf 
verbonden partijen 

De dienst zorgt voor het verkrijgen van 
een zelfstandige bestaansvoorziening 
van zijn klanten en activeert klanten tot 
maatschappelijke participatie. Daar-
naast zorgt de dienst voor een rechtma-
tige, klantgerichte en efficiënte uitvoe-
ring van de Wet werk en bijstand en 
aanverwante wetten en regelingen. 

Bestuurlijk verantwoordelijke 
Veere 

 

 

Middelburg 

 

Vlissingen 

 
Wethouder Van Tatenhove (DB + AB),  
Wethouder Melse (AB) 
 
Wethouder Van Klinken (DB + AB) 
 
Wethouder Walrave-Troost (DB + AB) 
Wethouder Verhage-Van der Ent (AB) 

 



 

Een losse knoop? – Onderzoek naar Walcherse Gemeenschappelijke regelingen door de Rekenkamercommissies van Middelburg, Veere & Vlissingen  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Bestuursoverleg Regionaal Onder-
wijsbeleid Walcheren (BROW) 

 Soort Verbonden Partij Samenwerkingsverband/ Gemeen-
schappelijke regeling 

Doelomschrijving in paragraaf 
verbonden partijen 

Gezamenlijk inzetten van de middelen 
die ontvangen worden in het kader van 
de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, 
Wet inburgering nieuwkomers en het 
Fonds Werk en inkomen. Het plannen, 
bepalen en bekostigen van de activitei-
ten en de voorziening voor basiseduca-
tie. Het plannen en bepalen van de 
activiteiten voor het voortgezet alge-
meen beroepsonderwijs. 

Bestuurlijk verantwoordelijke 

Veere 

Middelburg 

Vlissingen 

 

Wethouder Van Tatenhove 

Wethouder Van Klinken 

Wethouder Walraven (nu Croné) 

 

Naam Kredietbank Walcheren 

 Soort Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling 

Doelomschrijving in paragraaf 
verbonden partijen 

Het aanbieden van een bedrijfsecono-
misch en maatschappelijk verantwoord 
pakket van (financiële) diensten aan 

Naam Maatschappelijke Zorg Walcheren 
(MZW) 

 Soort Verbonden Partij Gemeenschappelijke regeling 

Doelomschrijving in paragraaf 
verbonden partijen 

Behartiging van de volgende belangen: 
A: ontwikkelen van beleid en de vast-
stelling van de leerjarensubsidies van 
de deelnemers ten behoeve van het 
algemeen maatschappelijk werk en 
sociaal raadsliedenwerk;  

B: de uit de wet voorziening gehandi-
capten (WVG) voor de deelnemers 
voortvloeiende zorgplicht. 

Bestuurlijk verantwoordelijke 

Veere 

Middelburg 

Vlissingen 

 

Wethouder Melse (DB + AB) 

Wethouder De Vries (DB + AB) 

Wethouder Walrave-Troost (DB + AB) 
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pakket van (financiële) diensten aan 
met name bewoners, onder andere 
schuldhulpverlening. 

Bestuurlijk verantwoordelijke 

Veere 

Middelburg 

Vlissingen 

 

Wethouder Van Tatenhove (DB + AB) 

Wethouder Van Klinken (DB + AB) 

Wethouder Walrave-Troost (DB + AB) 
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Bijlage II – Aanbevelingen uit “Democratische 
Legitimatie, Intergemeenschappelijke Samen-
werkingsverbanden”  

Het verdient aanbeveling dat: 

Bij 1 (geen interesse) 

� de gemeenschappelijke regeling zich actief bezighoudt met het be-
trekken van raadsleden bij de gemeenschappelijke regeling; 

� het bestuur langs de raden gaat om te luisteren naar grieven; 

� de gemeenschappelijke regeling zo transparant mogelijk opereert; 

� de raad duidelijk weet wat de gemeente uitgeeft aan de gemeen-
schappelijke regeling en welke diensten/producten de gemeente 
hiervoor terugkrijgt; 

� de gemeenschappelijke regeling een jaarplan en een jaarverslag 
maakt; 

� de taken van een gemeenschappelijke regeling sectoraal in de ge-
meente worden ingebed; 

Bij 2 (geen tijd) 

� informatie zeer beknopt en helder door de gemeenschappelijke re-
geling wordt aangeleverd; 

� informatie tijdig wordt aangeleverd; 

Bij 3 (geen kennis) 

� een informatiewebsite wordt opgezet; 

� een lesmodule wordt ontworpen; 

Bij 4 (geen ondersteuning) 

� dezelfde oplossingen worden gekozen als onder 2; 

Bij 5 (overvloed aan informatie) 

� dezelfde oplossingen worden gekozen als onder 2; 

Bij 6 (informatie te laat) 

� inlichtingen minstens drie weken voor een AB vergadering aan de 
raden worden gestuurd; 

� internet wordt gebruikt om de informatie makkelijk toegankelijk te 
maken; 

Bij 7 (datum begroting en rekening) 

� het DB vóór 15 september de begroting aan de colleges van B en W 
stuurt; 
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� het DB vóór 15 april de jaarrekening aan de colleges van B en W 
stuurt; 

Bij 8 (ontwerpbegroting) 

� dezelfde oplossingen worden gekozen als onder 7; 

Bij 9 (inhoudelijke toetsing begroting en jaarrekening) 

� raadsleden het verslag van de bevindingen van de accountant le-
zen; 

� de rekenkamerfunctie ook voor gemeenschappelijke regelingen 
wordt benut; 

� de raad het toezichtoordeel van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en/of van de betreffende provincie 
onder ogen krijgt; 

� het Rijk in beginsel niet rechtstreeks aan samenwerkingsverbanden 
financiert; 

Bij 10 en 11 (kaders stellen) 

� de raad meerjarige kaders stelt voor gemeenschappelijke regelin-
gen; 

� grote regionaal-strategische plannen in twee rondes aan de raden 
worden voorgelegd; 

Bij 12 (evaluatie) 

� de gemeenschappelijke regeling periodiek door de raad geëvalu-
eerd wordt; 

� de gemeenschappelijke regelingen, analoog aan de ZBO’s, ook 
zichzelf gaan evalueren; 

� een benchmark-systeem wordt ontwikkeld om de evaluatie te on-
dersteunen; 

Bij 13 (uittreding) 

� in elke gemeenschappelijke regeling een uittredingsbepaling wordt 
opgenomen met daarin een maximumbedrag dat een gemeente 
moet betalen bij uittreding; 

Bij 14 (invloed binnen AB) 

� raden in een vroeg stadium worden betrokken bij de besluit-
vorming, zodat de invloed in het AB groter is; 

� fractievorming in het AB niet wordt toegestaan; 

� de Wgr monistisch blijft. 
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Bijlage III – Geïnterviewde personen 

Geïnterviewde Organisatie Functie 

J. Cijsouw Provincie Zeeland senior beleidsmedewerker  
financieel-bestuurlijk toezicht 

A.A. de Vries Middelburg wethouder 
H. van Klinken Middelburg wethouder 
C. Simons 
W.P. Steketee 
B. de Ruiter 

Middelburg raadsleden 

J.M. Schouwenaar Middelburg burgemeester 
J. Melse Veere wethouder 
W.J. van Tatenhove Veere wethouder 
T.J.M. Maas-Stevens 
P. Overmeen 
J.W. Bartels 

Veere raadsleden 

C. van Beveren KBW directeur 
J. Helmond SDW directeur 
J. Rijk 
R. Koopmanschap 

LétÉ waarnemend directeur 
hoofd administratie 

M.C.F. Nelen ROC directeur Educatie van het ROC Zeeland 
 

In bovenstaande lijst ontbreken de geïnterviewde wethouders, raadsleden 
en ambtenaren van de gemeente Vlissingen. De verordening van de reken-
kamercommissie Vlissingen schrijft voor dat in onderzoeksrapporten geen 
melding wordt gedaan van geïnterviewde personen. 

Naast deze personen is ook gesproken met anderen. Deze gesprekken heb-
ben vooral gediend ter verificatie van bevindingen en het verkrijgen van 
achtergrondinformatie. 
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Bijlage IV – Ambtelijke reacties op het concept-
rapport 

Reacties uit het ambtelijk wederhoor 

Reactie Actie rekenkamercommissies 

(§ 3.4.3, 4e alinea) De SDW legt in 
haar kwartaalrapportages ten aan-
zien van het financiële en beleids-
matige gevoerde beheer verant-
woording af aan de Colleges van B 
en W, De SDW verzoekt de respec-
tievelijke Colleges deze rapportages 
ter inzage te leggen voor de gemeen-
teraadsleden. Het is de verantwoor-
delijkheid van de Colleges om de 
Raad op deze wijze (met gebruik-
making van deze rapportages) of 
anders te informeren. 

Voor kennisgeving aangenomen. De 
keten van informatievoorziening van 
SDW naar raad verandert hierdoor 
niet, en daarmee de constatering ook 
niet. 

(§ 3.4.5, verantwoorden) De SDW 
legt zowel in haar kwartaalrappor-
tages als in haar jaarrekening ver-
antwoording af over het gevoerde 
beleid en beheer, alle resultaten 
worden daar meetbaar en transpa-
rant zichtbaar. Natuurlijk is het zo 
dat de SDW zich gedurende de eer-
ste rapportages nog niet de vraag 
heeft gesteld of dit de behoefte van 
de gemeenteraad afdekte. Zij ziet 
daarom ook uit naar de reactie van 
de gemeenteraden op haar jaarreke-
ning. 

Voor kennisgeving aangenomen. Wij 
zien dit als een zinvolle suggestie aan 
de gemeenteraden. 

(§ 3.5, conclusie 3, beheersing) Het is 
voor mij de vraag of hier wel ge-
sproken wordt over de juiste kennis 
die nog aanwezig moet zijn bij de 
respectievelijke gemeenten. De ge-
meenten kunnen zich m.i. beperken 
tot de hoofdlijnen van het Sociaal 
Maatschappelijk beleid (althans 
voor het onderdeel WWB). Binnen 
het met de gemeenteraden afge-
sproken beleid kan iedere leek de 
ontwikkelingen volgen, specialisti-
sche kennis is dus niet nodig. Trans-

Op termijn kan dit. De rekenkamer-
commissie is van mening dat er wel 
altijd voldoende expertise aanwezig 
moet zijn om de rapportages inhou-
delijk en financieel te beoordelen. 
Gezien de huidige stand van zaken 
rond de aansturing van gemeen-
schappelijke regelingen achten wij 
het echter gewenst dat de gemeente 
in staat is op meer detail te sturen.  

De betreffende paragraaf is aange-
past. 
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Reactie Actie rekenkamercommissies 

Transparantie vult hier de leemten 
van de ontbrekende kennis op. 

 

Vanaf 2003 neemt MZW deel aan de 
Wvg Benchmark van SGBO. 

Inmiddels zijn er vier rapportages 
verschenen (de laatste, die over 
2005, volgt straks ter kennisname) 

Telkens is er een samenvattende 
notitie geschreven. 

De samenvattende notities gin-
gen/gaan samen met het Bench-
mark-rapport van SGBO na afloop 
van de behandeling door het AB 
MZW naar de Raden van de deel-
nemende gemeenten. 

Nuancering laatste alinea § 3.4.4. 
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Bijlage V – Reactie college Vlissingen 

(de integrale brief van het college vindt u achterin deze Bijlage) 

De Rekenkamercommissie Vlissingen ziet in de uitgebreide reactie van het 
college een onderstreping van het belang van het onderwerp. Het feit dat er 
al uitvoering wordt gegeven aan verbeteringen in lijn met onze aanbevelin-
gen, stemt tot tevredenheid. In deze reactie wordt puntsgewijs ingegaan op 
de punten die door het college zijn genoemd. 

Onderdeel reactie Nawoord/Actie rekenkamercommissies 

Onvoldoende onderzoek Allereerst is de analyse niet alleen gebaseerd op 
interviews. Alvorens te interviewen is er een 
uitgebreide dossieranalyse gedaan. Naast de in 
Bijlage I vermelde personen is nog met een sig-
nificant aantal andere personen (zowel binnen 
als buiten de gemeente Vlissingen) gesproken 
om informatie in te winnen die diende ter verifi-
catie van de vermoedens die gaandeweg zijn 
gerezen bij de onderzoekers.  

De suggestie wordt gewekt dat het onderzoek is 
toegeschreven naar het gehanteerde referentie-
model van Deloitte. Dat is niet verwonderlijk, 
aangezien het hier een referentiemodel betreft en 
daar dus mee wordt vergeleken. Dat de uitkom-
sten weinig verrassend zijn, kan nooit een maat-
staf zijn voor de kwaliteit van het onderzoek. 
Bestaande vermoedens worden blijkbaar beves-
tigd door feiten uit het onderzoek. 

Mede uit efficiency-overwegingen is ervoor 
gekozen een bestaand referentiemodel te hante-
ren. Dit model is door Deloitte samen met de 
VNG, het ministerie van BZK en het Kenniscen-
trum ‘Publiek-Private Samenwerking’ van het 
ministerie van Financiën opgesteld. De reken-
kamercommissie had een eigen model kunnen 
ontwikkelen, maar dat had veel tijd gekost en 
geen voordeel opgeleverd. Bovendien wordt het 
gehanteerde model als standaard gebruikt door 
vele andere onderzoeken aangaande verbonden 
partijen. Daarmee draagt deze keuze bij aan de 
mogelijkheid te vergelijken. 

Regiokeuze Zoals terecht gesteld is dit een keuze, ingegeven 
door het samenwerkingsverband dat de drie 
commissies zijn aangegaan. Het laat onverlet dat 
ook de overige gemeenschappelijke regelingen 
een zeer interessant object van onderzoek zijn. 
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Onderdeel reactie Nawoord/Actie rekenkamercommissies 

Het is mogelijk dat de rekenkamercommissie in 
de toekomst een specifieke gemeenschappelijke 
regeling tot onderzoeksobject kiest.  

Op andere gemeenschappelijke regelingen kun-
nen vanzelfsprekend andere conclusies van 
toepassing zijn (in de gesprekken is regelmatig 
ook over andere gemeenschappelijke regelingen 
gesproken). De rekenkamercommissie heeft 
echter vooralsnog geen aanleiding te veronder-
stellen dat het beeld bij deze andere gemeen-
schappelijke regelingen sterk afwijkt van dat bij 
de onderzochte vijf. Wij zijn nadrukkelijk op 
zoek geweest naar de rode draad en niet naar de 
details. 

Nieuwe wet gemeen-
schappelijke regelingen 
(Wgr) 

De rekenkamercommissie toetst altijd aan de op 
het moment van onderzoek geldende wetge-
ving; dat is hier dus ook gedaan. 

De komende wijzigingen in de Wgr bevinden 
zich momenteel nog in het stadium van een 
voorbereidingstraject. Het zou buitengewoon 
riskant zijn te speculeren op wijzigingen in de 
wet; dat is in dit rapport dan ook niet gedaan. 
Bovendien biedt het referentiemodel meer dan 
voldoende houvast. 

Wijzigingen in wetgeving zijn met enige regel-
maat aan de orde. Een van de primaire drijfve-
ren hiervoor is de werking in de praktijk van de 
huidige wet. De VNG en het Ministerie van BZK 
inventariseren momenteel samen knelpunten in 
de huidige Wgr die in de praktijk worden erva-
ren (en die mede oorzaak kunnen zijn van een 
aantal van de in dit rapport geconstateerde on-
volkomenheden!). De rekenkamercommissie 
heeft ook afgestemd met deze partijen. Ge-
noemde inventarisatie wordt gebruikt voor een 
eventuele wetsherziening. 

In het door ons gehanteerde referentiemodel 
wordt op praktijkproblemen ingespeeld; wat in 
het rapport van Deloitte als aanbeveling wordt 
neergezet, zou straks een wettelijke verplichting 
kunnen zijn. Er zit dan ook een duidelijke over-
lap tussen het referentiemodel en de genoemde 
inventarisatie. 

Afspraken binnen VZG De afspraken in de VZG worden inderdaad niet 
expliciet genoemd. Het punt over de VZG is in 
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Onderdeel reactie Nawoord/Actie rekenkamercommissies 

de tekst toegevoegd. 

Audit committee Een audit committee heeft een aantal aan-
dachtsgebieden9: 

� de interne risicobeheersings- en controle-
systemen, 

� de financiële verslaglegging door de ven-
nootschap, 

� het functioneren van zowel de interne als 
de externe accountant, 

� de opvolging van opmerkingen van interne 
en externe accountant, 

� het beleid van de vennootschap op het ge-
bied van tax en planning, 

� de financiering van de vennootschap, als-
mede 

� de toepassingen van ICT. 

Hoewel de functie van een audit committee 
zoals in de reactie van het college geschetst 
slechts ten dele aan dit beeld voldoet, zien wij 
dit als een eerste goede stap. Geborgd dient te 
worden dat er ook onafhankelijk toezicht is. 

Ten tijde van het onderzoek is dit niet naar vo-
ren gekomen, terwijl wel expliciet is gevraagd 
naar vormen van toezicht die bij de gemeen-
schappelijke regelingen worden gehanteerd. Het 
is goed dat er dergelijke stappen worden onder-
noemen. Dit komt overeen met de lijn van onze 
aanbevelingen. 

Onderscheid tussen ge-
meenschappelijke rege-
lingen 

Als rekenkamercommissie hebben wij primair 
de taak relevant onderzoek voor de gemeente-
raad te doen. De Raad dient op hoofdlijnen ge-
meenschappelijke regelingen aan te sturen. De 
aanbevelingen uit dit rapport sluiten op deze 
hoofdlijnen aan. 

Daarbij achten wij de gemeentelijke organisatie 
heel wel in staat een doorvertaling van de aan-
bevelingen voor de verschillende gemeenschap-

                                                           

 

9 Bron: Charter Audit Committees, Deloitte, December 2003. Voldoet aan de principes en best 
practice bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code (“Commissie Tabaks-
blat”). 
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Onderdeel reactie Nawoord/Actie rekenkamercommissies 

pelijke regelingen te maken. Dit zou bovendien 
uitstekend passen in de uitvoering van aanbeve-
ling 5.2.. 

Borging kennis De tekst van § 3.5 is aangepast. 

Informatievoorziening 
aan raad 

De tekst van § 3.4.2 is genuanceerd. 

De terugkoppeling in de commissies is pas sinds 
zeer recent (mei/juni 2007) weer standaard op de 
agenda gezet. Ten tijde van het onderzoek was 
dit niet het geval en is ons geen melding ge-
maakt van het invoeren hiervan. 

Reactie op aanbevelingen De aanbevelingen zijn zo concreet mogelijk op-
geschreven. Dat brengt enig detail met zich mee 
maar verhoogt de bruikbaarheid aanzienlijk.  

De rekenkamercommissie is benieuwd welke 
van de aanbevelingen zullen worden opgevolgd 
en ziet uit naar de rapportering hierover door 
het college aan de gemeenteraad. 

Kanttekeningen Het conceptrapport is op 9 maart aangeboden 
aan de betrokken perso(o)n(en) (ook die betrok-
ken zijn bij SDW, Kredietbank Walcheren en 
LétÉ) voor wederhoor, waarbij is aangegeven 
dat de reactietermijn vier weken bedroeg en dat 
na deze termijn het rapport voor bestuurlijk 
wederhoor zou worden aangeboden. Dat is dan 
ook gebeurd.  

Waarom de betrokken perso(o)n(en) geen ge-
bruik hebben gemaakt van deze gelegenheid, is 
ons niet medegedeeld. De SDW heeft zelf overi-
gens wel gereageerd. 

Het begrip ‘officiële ambtelijke reactie’ is ons in 
deze onbekend. De rekenkamercommissie gaat 
uit van Art. 20 van de Verordening op de Re-
kenkamercommissie, die stelt dat betrokkenen 
de gelegenheid moeten krijgen te reageren op 
het conceptrapport. Dat is gebeurd. Wanneer 
een dergelijk wederhoor in de beleving van het 
college onvoldoende is, kan hier een gesprek 
over plaatsvinden. Dit valt echter buiten de orde 
van dit onderzoek. 

De rekenkamercommissie heeft de betrokken 
ambtenaren bij de gemeente Vlissingen voor een 
ronde-tafelgesprek over dit onderzoek uitgeno-
digd in de tweede helft van augustus, hier was 
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Onderdeel reactie Nawoord/Actie rekenkamercommissies 

echter geen/onvoldoende belangstelling voor. 

De verkrijging en verwerking van opmerkingen 
van de betrokkenen bij de gemeenten Middel-
burg en Veere is via de betreffende rekenkamer-
commissies gelopen. 
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Brief college Vlissingen: 
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Bijlage VI – Reactie college Middelburg 

Het college van Middelburg heeft de wederhoorfase afgesloten met een 
korte reactie (de brief vindt u hierna in deze bijlage). De rekenkamer van 
Middelburg gaat er op basis van deze reactie van uit dat feitelijke onjuist-
heden niet zijn aangetroffen in het conceptrapport. De, in de ogen van de 
rekenkamer, erg korte en cryptische reactie heeft geleid tot het initiatief om 
een gesprek te hebben met het college over de wijze van wederhoor. De re-
kenkamer wil graag een gedegen onderzoeksrapport bij de raad indienen 
en bij dit onderzoek hoort een serieuze reactie van de onderzochte partijen. 
Het is tenslotte zeer wenselijk dat er tijdens de raadsbehandeling geen 
nieuwe feiten op tafel komen. 

Omdat deze korte reactie bij de rekenkamer meer vragen oproept dan dat 
zij antwoorden geeft, is de rekenkamer op 21 augustus 2007 in gesprek ge-
gaan met het college.  In dit gesprek zijn afspraken gemaakt om in de toe-
komst een meer uitgebreide reactie van het college te mogen ontvangen, 
welke dan ook deel uitmaakt van het onderzoeksrapport en waarop de re-
kenkamer in het nawoord haar onafhankelijke en objectieve reactie geeft. 
Deze werkwijze zal worden vastgelegd in het nieuwe visiedocument van 
de rekenkamer Middelburg. 

De factor tijd was voor het onderhavige rapport te beperkt om de inhoude-
lijke reactie van het college nog tijdig op te nemen. Vandaar dat de gemeen-
teraad van Middelburg een separate reactie van het Midelburgse college 
over dit onderwerp ontvangt. 
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Brief college Middelburg: 
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Bijlage VII – Reactie college Veere 

(de integrale brief van het college vindt u achterin deze Bijlage) 

De Rekenkamercommissie Veere ziet in de uitgebreide reactie van het col-
lege een onderstreping van het belang van het onderwerp. In deze reactie 
wordt puntsgewijs ingegaan op de punten die door het college zijn ge-
noemd. 

Onderdeel reactie Nawoord/Actie rekenkamercommissies 

Onduidelijke eerste zin 
§ 1.2.1 

§ 1.2.1 is verduidelijkt. 

Gemeentelijke beleids-
kaders, VZG-kader mee-
nemen 

Verwerkt in § 3.4.1. Het VZG-kader achten wij 
beperkt. 

Zeeuwse afspraken over 
gezamenlijke beoorde-
ling stukken 

Verwerkt in § 3.4.1. 

Paragraaf verbonden 
partijen voldoet wel aan 
BBV 

Op diverse plaatsen verwerkt. 

Terugkoppeling door 
wethouders 

Tekst § 3.4.3 aangepast. 

Conclusie 1, bij Veere 
voldoet programmabe-
groting wel aan BBV 

Tekst Conclusie 1 aangepast. 

Aanbeveling 1.4 is over-
bodig 

Niet alle aanbevelingen zijn op iedereen van 
toepassing. Ze kunnen ook als een soort ‘check-
list’ worden beschouwd. 

Aanbevelling 1.5, bij 
Veere voldoet program-
mabegroting wel aan 
BBV 

Niet alle aanbevelingen zijn op iedereen van 
toepassing. Ze kunnen ook als een soort ‘check-
list’ worden beschouwd. 

Van Tatenhove ook lid 
van AB bij SDW, Kre-
dietbank en LétÉ 

Een DB-lid is altijd lid van het AB (art. 14 lid 1 
Wgr). De vermeldingen in de bijlage zijn conse-
quenter gemaakt. 

BROW kent geen DB Aangepast. 
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Brief college Veere: 
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