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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het nazorgonderzoek naar Gemeenschappelijke Regelingen. Het doel 
van nazorgonderzoeken is het beoordelen in hoeverre de door de raad overgeno-
men aanbevelingen van de rekenkamer Middelburg door het college zijn geëffec-
tueerd.  
 
Wij hopen met dit rapport een bijdrage te leveren aan uw controlerende taak als 
gemeenteraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middelburg, februari 2011 
 
 
 
Rekenkamer Middelburg 
 
Mr. Anne Mast, lid 
Mr. Ferry J. Pirard, lid 
Henk Hoogstrate, lid 
Drs. Walter W. van Wijngaarden RC, voorzitter 
 

Rekenkamer 

Middelburg 

Postbus 6000 

4330 LA Middelburg 

Rekenkamermiddelburg@gmail.com 
Voorzitter 06 525 818 63 
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1. INLEIDING 

Dit rapport beschrijft het nazorgonderzoek van de rekenkamer Middelburg naar de 
uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport “een losse knoop?”. Een onderzoek 
naar de gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten op Walcheren van 
augustus 2007. Het onderzoek is destijds uitgevoerd in samenwerking met de reken-
kamercommissies van de gemeenten Veere en Vlissingen. In tegenstelling tot het 
onderzoek uit 2007 heeft alleen de rekenkamer Middelburg een nazorgonderzoek 
ingesteld. 
 
In de raadsvergadering van 15 oktober 2007 heeft de gemeenteraad het raadsvoor-
stel 07-171 behandeld met als onderwerp “rekenkameronderzoek naar de gemeen-
schappelijke regelingen van de gemeenten op Walcheren”. Op basis van het rap-
port kwam de gemeenteraad tot het volgende besluit: 

1. het rapport onder dankzegging te aanvaarden; 
2. het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te werken en de raad 

voorstellen terzake te doen; 
3. hiervoor de projectorganisatie verbonden partijen in te schakelen; 
4. hiervoor zo nodig en mogelijk intergemeentelijk samen te werken met de ge-

meenten Veere en Vlissingen.  
 
Voordat we over gaan naar de bevindingen over de opvolging en uitvoering van dit 
raadsbesluit door het college, gaan wij eerst nog in het kort in op de aanleiding en 
doelstelling van het onderzoek uit 2007. 
 
Voor een goede beeldvorming is de samenvatting van het rapport “Een losse 
knoop?” als bijlage bij dit verslag opgenomen. 
 
 
2. AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding. Uit onderzoek bleek, dat gemeenschappelijke regelingen de “neiging 
hebben zich zelfstandig en los van de gemeente op te stellen, terwijl zij in het leven 
zijn geroepen om een gemeentelijk belang te dienen.”1 Verder werd gewezen op 
het verschil in bestuursmodel als gevolg van het dualisme. Het bestuursmodel van de 
gemeenschappelijke regelingen wordt gekenmerkt door het monisme. Uit onderzoek 
bleek ook: dat de sturing bij gemeenschappelijke regelingen (vaak) gebrekkig is en 
in onvoldoende mate wordt gestuurd op prestaties en risico’s; de informatievoorzie-
ning  niet altijd adequaat is en de gemeenteraad te weinig inzicht heeft om haar 
controlerende taak uit te oefenen. 
 
Doelstelling. Het onderzoek had tot doel meer inzicht te verkrijgen in de systematiek 
en problematiek van gemeenschappelijke regelingen. Deze doelstelling leidde tot 
de volgende hoofdvragen: 
I Hoe is de governance (sturing, beheersing, verantwoording, toezicht) geregeld tus-
sen de gemeente(n) en de verbonden partijen? 

                                                 
1 Uit het rapport “Een losse knoop”, blz. 8 



 

Blz 5 van  13 

   

            Nazorgonderzoek Gemeenschappelijke Regelingen 

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

3. DE UITVOERING VAN HET RAADSBESLUIT 07-171 en 10-48 

Aan de projectorganisatie “verbonden partijen” werd de opdracht gegeven de 
aanbevelingen uit te voeren en met voorstellen ter zake te komen. De projectorga-
nisatie bestond al, maar was nog  niet actief in afwachting van de behandeling van 
het rapport2. Met het memo van 4 juni 2008 van de afd. Bestuursondersteuning werd 
de gemeenteraad geïnformeerd over “de stand van zaken en aanpak  verbonden 
partijen”.  
 
In VZG (Vereniging Zeeuwse Gemeenten) verband was een werkgroep  in het leven 
geroepen, die gemeente-overstijgende aanbevelingen zou uitwerken. De werk-
groep  is in het bijzonder gericht op de governance-aspecten. Namens de gemeen-
te Middelburg zit de raadsgriffier in de werkgroep. Deze werkgroep heeft zich in haar 
notitie beperkt tot de gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in de Wet ge-
meenschappelijke regelingen. Over de voortgang van de werkgroep is de gemeen-
teraad middels memo’s op de hoogte gehouden (23 januari 2009, 6 april 2009 en 7 
augustus 2009). 
 
De werkgroep komt 11 december 2009 met het rapport “Aan de slag met gemeen-
schappelijke regelingen”. In het raadsvoorstel 10-48 met als onderwerp “versterken 
governance gemeenschappelijke regelingen” wordt  het VZG rapport  behandeld. 
Gerefereerd wordt aan de rapporten van diverse Zeeuwse rekenkamers en andere 
onderzoeken, waarin wordt geconcludeerd dat de governance van gemeen-
schappelijke regelingen kan worden verbeterd. Het rapport van de VZG gaat in op 
de governance van gemeenschappelijke regelingen en wel als volgt: 

1. verbeter de organisatie rondom de gemeenschappelijke regelingen; 
2. verbeter de sturing; 
3. verbeter de beheersing; 
4. verbeter de verantwoording; 
5. verbeter het toezicht. 
 

 De gemeenteraad besluit als volgt: 
1. de voorstellen in het document “Aan de slag met gemeenschappelijke rege-

lingen” over te nemen. 
2. het college opdracht te geven om aan de slag te gaan met deze voorstellen; 
3. de bestuurders van gemeenschappelijke regelingen opdracht te geven om 

binnen de betreffende regelingen aan de slag te gaan met de voorstellen; 
4. het college te verzoeken halfjaarlijks over de voortgang van de implementa-

tie te rapporteren aan de raad. 
 
4. BEVINDINGEN MBT DE IMPLEMENTATIE EN UITVOERING VAN DE AANBEVELINGEN 

Hieronder volgt een opstelling van de aanbevelingen uit het rapport “een losse 
knoop” , met vermelding van de status van implementatie/uitvoering. We merken 
hierbij op, dat in de VZG notitie de aanbevelingen van het rekenkamerrapport zijn 

                                                 
2 Verslag vergadering raadscommissie Algemeen Bestuur d.d. 9 oktober 2007 
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overgenomen, met de volgende uitzonderingen. Aanbeveling 1.3 (rekenkamerrap-
port): richt het bestuur van een verbonden partij “dualistisch” in. Het Algemeen Be-
stuur bestaat uit andere mensen dan het Dagelijks Bestuur. De aanbeveling van de 
werkgroep VZG stelt juist voor: (2.3 a) “Richt de besturen van de GR-en niet duaal in. 
De gemeentebesturen zijn gedualiseerd en de relatie met de GR-en kan binnen die 
verhouding prima vorm krijgen. Dualisering van de GR-en maakt de verhoudingen 
juist onduidelijker. De Wet gemeenschappelijke regelingen is niet gedualiseerd”.  
 
In het verslag van de gezamenlijke raadscommissies d.d. 24 maart 2010 wordt hier 
middels een noot nog op ingegaan (blz. 6, punt 7). Overigens gaat het dan om de 
benoeming van raadsleden in GR-en. Benoeming van bestuursleden van buiten , die 
op basis van deskundigheid toegevoegde waarde kunnen hebben, wordt in het 
VZG rapport in overweging gegeven.  
 
De aanbeveling 5.3 in het rekenkamerrapport: “Laat de rekenkamer(commissie) pe-
riodiek een evaluatie van de verbonden partijen doen” is niet overgenomen in de 
VZG notitie. 
 
Nadrukkelijk wijzen wij erop, dat het hier  een nazorgonderzoek van het rekenkamer-
rapport “Een losse knoop? “ betreft en dat we niet de uitvoering van de voorstellen 
conform het raadsbesluit 10-48 (aan de slag met gemeenschappelijke regelingen 
van de VZG)  zijn nagegaan. Deze vermelding is relevant, omdat de aanbevelingen 
in de VZG notitie  uitgebreider zijn. De VZG notitie is de raadsleden toegezonden bij 
het raadsvoorstel 10-48. 
 
Uit de conclusies destilleren we de volgende 5 aanbevelingen met daaronder de 
subaanbevelingen uit het rapport uit 2007.  Veel van de aanbevelingen hebben gro-
te overeenkomst met de aanbevelingen uit het eerder vermelde onderzoek van BZK 
en de handreiking uit het handboek van Deloitte.  
 
Voor de overzichtelijkheid is aangegeven welke aanbevelingen navolging (�) heb-
ben gekregen en welke niet (�). 
 
Aanbevelingen   Status van de uitvoering 
1. Verbeter de organisatie rondom de gemeenschappelijke regelingen 

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

� 

Deze nota is (nog) niet gemaakt. 
(Zou inmiddels wel in VZG verband in 
ontwikkeling zijn). 

1.2. Voer functiescheiding door binnen het college. 
De wethouder financiën 
krijgt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het 
toezicht en 
de vakinhoudelijke wethouder voor het opdracht-

geverschap.  
� 

Bij de benoeming in besturen van ver-
bonden partijen conform raadsvoor-
stel 10-73 is geen functiescheiding 
toegepast. ”De vertegenwoordiging in 
de besturen zoals voorgesteld, komt 

voort uit de portefeuilleverdeling van 
de college-leden”. (zie ook raadsvoor-
stel 10-150)  
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stel 10-150)  

1.3. Richt het bestuur van een verbonden partij 'du-

alistisch' in. Het Algemeen 
Bestuur bestaat uit andere mensen dan het Dage-
lijks Bestuur. 

Deze aanbeveling is niet overgeno-

men (zie hierboven) 

1.4. Geef op ambtelijk niveau aan wie de rappor-
tages beoordeelt en wie 

rapportages voor de gemeenteraad opstelt.  
� 

De rapportages worden opgesteld 
door de contactambtenaar i.s.m. 

Planning & Control (dit is al gebruikelijk 
bij de gemeente Middelburg).  

1.5. Zorg dat de paragraaf verbonden partijen uit 
de programmabegroting 
voldoet aan de wettelijke eisen. 

�� 

Hieraan wordt in  de programma-
begroting 2011 niet geheel voldaan 
(zie art.69 BBV, met name vermelding 
eigen en vreemd vermogen, alsmede 

het resultaat ontbreekt) 

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

�� 

Er zijn dit jaar twee sessies geweest, 
t.w. de SDW en de GGD. Overigens 
gebeurt dit niet structureel; er moet 
een aanleiding voor zijn. 

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 ver-

bonden partijen aan. Een integraal en gestructu-
reerd contractenregister, inclusief alle afspraken 
met verbonden partijen maakt hiervan deel uit. 

� 

Deze nota is nog niet gemaakt 
 
 

 
 

2.2. Verbonden partijen benaderen de gemeente-
raad actief met informatie en presentaties. 

� 

De VZG heeft de GR-en geïnformeerd 
over de notitie. Maar van een actieve 

benadering is nog geen sprake (zie 
ook 1.6) (Wordt inmiddels wel geëva-
lueerd) 

2.3. Maak tijdig heldere afspraken (zo SMART moge-
lijk) met betrekking tot de realisatie van doelstellin-

gen, prestaties, resultaten en financiële partij. 
 

Gebeurt niet. Heeft overigens nu wel 
de aandacht van de projectgroep 

ombuigingen. 

2.4. Neem de risico-inventarisatie van de verbon-
den partijen op in de Paragraaf 
verbonden Partijen en in de Paragraaf weerstands-

vermogen. 

� 

Wordt ( nog) niet gedaan. Wel is in de 
paragraaf weerstandsvermogen van 
de bestuurlijke tussenrapportage 2010-

2  in de risico top 10 rekening gehou-
den met een verhoogd risico van de 
gemeenschappelijke regelingen. 

3. Verbeter de beheersing van de 

gemeenschappelijke regelingen en inhoud - en leg 

deze vast in de nota verbonden partijen. 

Er is (nog) geen nota verbonden par-

tijen. 

3.1. Maak afspraken rond tussentijdse informatie-
voorziening –frequentie. 

�� 

Bij enkele GR-en zijn daar afspraken 
over en gebeurt dat ook, bij anderen 
niet. Het is niet gestructureerd. 

3.2. Besteed, naast financiële informatie, ook aan-
dacht aan informatie over kengetallen met betrek-
king tot de doelstellingen en prestaties. 

�� 

Ook niet gestructureerd, maar dit 
heeft nu wel de aandacht van de 
projectgroep ombuigingen. 
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3.3. Bed de rapportages van verbonden partijen in 
in de reguliere planning-& controlcyclus van de 
gemeente. 

� 

Wordt niet gedaan. (Dit is wel aan de 
orde geweest, maar wordt praktisch 
niet uitvoerbaar geacht). 

3.4. Laat de verbonden partijen (of een onafhanke-
lijke deskundige) jaarlijks een risico-inventarisatie 
opstellen. Stel hiervan jaarlijks de gemeente in ken-
nis, vergezeld van een rapportage van de verbon-
den partij over de te nemen beheersmaatregelen. 

� 

Wordt nog niet gedaan (wel inciden-
teel, b.v. de SDW). 

4.  Verbeter de verantwoording van de gemeenschappelijke regelingen. 

4.1. Zorg dat het jaarverslag en de jaarrekening met 
goedkeurende accountantsverklaring tijdig worden 
aangeleverd. 

� 

In het rapport van de rekenkamer zijn 
6 GR-en geselecteerd voor nader on-
derzoek, (waarvan inmiddels  1 is op-

geheven en 1 wordt opgeheven). Uit 
dossieronderzoek is gebleken, dat de  
overige 4  voor tijdige indiening heb-
ben zorg gedragen  

4.2. Laat periodiek de kwaliteit van diensten, orga-

nisatie en kostenniveau 
toetsen en beoordelen. 

� 

Wordt niet gedaan. 

4.3. Voer een Benchmark op kengetallen uit. 

� 

Wordt niet gedaan. 

4.4. Rapportages met kengetallen over doelstellin-

gen en prestaties beoordelen. 

� 

Deze rapportages worden (nog) niet 

gemaakt. 

4.5. Laat de rekenkamercommissie periodiek een 
controle doen op beleidseffectiviteit en doelmatig-
heid. 

� 

Is nog niet uitgevoerd (wel opgeno-
men in de VZG notitie, zie 5.3 in deze 
notitie) 

5.  Verbeter het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. 

5.1. Leg de verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur of 
bestuur/directie goed vast in de beleidsnota en de 
verordening. Dit geldt ook voor de samenstelling 

van de besturen en de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de bevoegdheden.en verantwoor-
delijkheden. 

Er is geen beleidsnota en geen veror-
dening verbonden partijen. Per GR 
wordt een verordening gemaakt op 
basis van de Wet GR. 

5.2. Evalueer periodiek (college en raad) het functi-
oneren van een verbonden partij. 

� 

Wordt niet gedaan. ( afgezien van 
raadsvoorstellen met betrekking tot 

jaarrekening/jaarverslag en zienswijze 
begrotingswijzigingen). 

5.3. Laat de rekenkamercommissie periodieke een 
evaluatie van de verbonden 
partijen doen. 

Deze aanbeveling is niet overgeno-
men. 

5.4. Laat deskundigen jaarlijks de balanspositie, re-
sultatenrekening, risicoanalyse 
en tussentijdse financiële en niet-financiële informa-
tie beoordelen. 

� 

In VZG verband is afgesproken, dat  
de toetsgemeente (alleen) de financi-
ele stukken beoordeelt. 

5.5. Stel afspraken vast met betrekking tot inlichtin- Dit wordt vastgelegd in de GR. 
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gen, inzagenbevoegdheid en controlerechten. Leg 
dit vast. 

� 

5.6. Stel afspraken vast met betrekking tot goedkeu-

ring van de jaarrekening en de begroting door de 
toezichthouder. 

� 

Is eveneens de taak van de toetsge-

meente  

 
5. CONCLUSIE EN AANBEVELING 

Met het raadsvoorstel 07-171 gaf de gemeenteraad het college opdracht om de 
aanbevelingen uit te werken en de raad voorstellen terzake te doen en hiervoor de 
projectorganisatie verbonden partijen in te schakelen. Omdat deze materie ook in 
de andere Zeeuwse gemeenten speelt, werd in VZG verband een werkgroep inge-
steld om gemeente-overstijgende aanbevelingen uit te werken. 
 
De werkgroep bracht 11 december 2009 de notitie uit “Aan de slag met gemeen-
schappelijke regelingen”. Deze notitie is in de gemeenteraad behandeld met het 
raadsvoorstel 10-48 (“versterken governance gemeenschappelijke regelingen”. De 
raad besluit (1) de voorstellen over te nemen en (2) het college opdracht te geven 
aan de slag te gaan met de voorstellen. Verder zouden de bestuurders van ge-
meenschappelijke regelingen de opdracht krijgen om binnen de betreffende rege-
lingen aan de slag te gaan met de voorstellen. Het college werd verzocht halfjaar-
lijks over de voortgang van de implementatie te rapporteren aan de raad. 
 
Wij stellen vast dat van een gestructureerde implementatie (en derhalve uitvoering)  
geen sprake is. De projectgroep verbonden partijen (zie hierboven) is niet actief.  De 
in het raadsvoorstel 10-48 halfjaarlijks rapportage over de implementatie is niet uit-
gebracht. 
 
In de reactie op het rapport van de rekenkamer van 26 september 2007onderschrijft 
het college het belang om te komen tot het vormgeven van de sturings- en verant-
woordingsrelatie met de verbonden partijen, waarbij het Handboek Verbonden Par-
tijen van Deloitte, waaraan in het rapport van de rekenkamer wordt gerefereerd, als 
steun zou kunnen dienen. Toch schort het aan de implementatie en uitvoering van 
het raadsbesluit conform het raadsvoorstel 10-48 EN 07-171. Derhalve volstaan we 
met slechts één aanbeveling, welke feitelijk een herhaling is van eerder gedane en 
overgenomen aanbevelingen door de raad. 
 
AANBEVELING 

Geef  prioriteit aan de implementatie  van de aanbevelingen en kom tot een ge-
structureerde aanpak  conform het raadsbesluit 10-48, wat in het verlengde ligt van 
07-171; geef concreet aan op welke data de gemeenteraad over de voortgang 
wordt geïnformeerd.  
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6. WEDERHOOR COLLEGE 

Het conceptrapport is voorgelegd aan het College en resulteerde in onderstaande 
reactie.
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7. NAWOORD REKENKAMER 

De rekenkamer onderschrijft de opmerking van het college m.b.t. 3.4.  
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Bijlage  Samenvatting uit het rekenkamerrapport “Een losse knoop?” 

 
Door de raden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen is aan de ver-
schillende rekenkamercommissies gevraagd meer inzicht te geven in de wijze waar-
op controle en sturing van gemeenschappelijke regelingen plaatsvindt. De huidige 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt voldoende mogelijkheden om een 
goede controle en sturing door de gemeenteraad op een gemeenschappelijke re-
geling mogelijk te maken. Niettemin ervaren de raden hier wel een probleem. 

 

Wij, de Walcherse rekenkamercommissies, hebben besloten tot gezamenlijk onder-
zoek naar een vijftal gemeenschappelijke regelingen (LétÉ, Kredietbank Walcheren, 
Sociale Dienst Walcheren, Bestuursoverleg Regionaal Onderwijsbeleid 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 refe-
rentiekader bestudeerd op welke wijze verbeteringen mogelijk zijn. 

Bevindingen 

In de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen is door ons geconstateerd dat de 
kaders waarbinnen gemeenschappelijke regelingen moeten functioneren onvol-
doende 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 nauwelijks 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 gemeenschappelijke regelingen. Dat 
moet echt beter, evenals de onderkenning en beheersing van risico’s. 
Dit is het algemene beeld, de rode draad. Bij een specifieke gemeenschappelijke 
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 algemene kader 
worden de regels vastgelegd die gelden voor elke regeling. De raad wordt middels 
eenduidige informatie geïnformeerd over het functioneren van elke gemeenschap-
pelijke 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. On-
der andere gaat het daarbij om de gemeentelijke (SMART geformuleerde) beleids-
doelen die 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 maatregelen 
die genomen worden om deze risico’s te beheersen. Het zwaartepunt van de de-
mocratische controle komt zo meer te liggen bij sturing vooraf. Verder worden aan-
bevelingen gedaan om te komen tot een betere (strakkere) organisatie bij de ge-
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meente, een betere informatievoorziening en risicobeheersing 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 (periodiek) de mogelijkheid 
van uittreding mee genomen te worden. Democratische controle kan pas goed 
functioneren als ook consequenties kunnen worden verbonden aan eventuele te-
kortkomingen van de gemeenschappelijke regeling.  
De rekenkamercommissies bevelen een periodieke evaluatie aan van elke gemeen-
schappelijke regeling. Periodieke evaluatie is een tweesnijdend zwaard. Het dwingt 
de raad om periodiek de controlerende en kaderstellende rol waar te maken. Tege-
lijkertijd gaat er naar de gemeenschappelijke regeling een stimulerende werking 
vanuit, omdat men weet dat er weer een evaluatie zal komen waarin de gemeen-
ten kritisch kijken naar geleverde prestaties, bereikte doelen en de daaraan verbon-
den kosten. De rekenkamercommissies bevelen een aantal onderwerpen aan die 
onderdeel van deze evaluatie kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de mate waar-
in de verbonden partij de gemeentelijke doelen heeft verwezenlijkt en/of de afge-
sproken prestaties (diensten/producten) heeft geleverd, de kosten die daaraan ver-
bonden waren en een overzicht van de risico’s van de verbonden partij en een ana-
lyse 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 sturingsmogelijkheden te 
hebben. Wij bevelen een actieve betrokkenheid van de raad aan, zodat de raad 
haar verantwoordelijkheid naar gemeenschappelijke regelingen vorm kan geven. 
Voorkomen moet worden dat de knoop tussen de gemeenschappelijke regeling en 
de gemeente los raakt en de gemeenschappelijke regeling zijn wortels verliest. Dat is 
zowel voor het democratische gehalte van het openbaar bestuur als voor een effi-
ciënt en effectief gemeentelijk beleid niet wenselijk. Door het realiseren van de aan-
bevelingen uit dit onderzoek kunnen naar onze mening een goede controle en stu-
ring van gemeenschappelijke regelingen gewaarborgd worden, op een democra-
tisch gelegitimeerde manier. Daarbij zien we voor de gemeenteraad een hoofdrol 
weggelegd. 


