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Uw kenmerk 

Geachte Rekenlcamercommissie, 

Hierbij reageren wij op uw brief d.d. 13 december 2013 en rapport d.d. 11 
december 2013 over samenwerkingsrelaties van de gemeente. Wij plaatsen 
eerst een aantal algemene opmerkingen over het onderzoek zelf om het kader 
helder te stellen. Vervolgens gaan wij nader in op de bevindingen en 
aanbevelingen van het onderzoek. 

Vooraf willen wij stellen dat wij een onderzoek naar samenwerkingsrelaties, 
en met name de relatie met verbonden partijen, zeer op prijs stellen. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat het hier voor gemeenten om een 
onderwerp met veel verschillende facetten gaat, waarvoor geen eenvoudige 
aanpak voorhanden is. 

Het kemprobleem dat zich hier in onze ogen voor doet is het feit dat het bij 
samenwerkingsrelaties per definitie gaat om sturen op afstand. Dat heeft 
consequenties voor de rolverdeling tussen raad en college, de in te richten 
governance rond de samenwerking met externe partijen en de wijze waarop 
hierover verantwoording kan worden afgelegd. Het eindrapport van het 
onderzoek van de rekenlcamercommissie bevat bruikbare suggesties voor het 
invullen van deze aspecten. Voor een deel kunnen wij deze betrelcken bij de 
verbetervoorstellen voor de omgang van verbonden partijen, waaraan wij 
momenteel zelf werken. Aan het eind van deze brief komen wij hierop terug. 

Algemeen 
Onder samenwerkingsrelaties moet in het kader van dit onderzoek zowel 
worden verstaan subsidierelaties, privaatrechtelijke overeenlcomsten en 
verbonden partijen. Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke vormen van samenwerking of betroklcenheid van de 
gemeente bij derden. Te denken valt dan aan NV's, BV's, stichtingen, 
verenigingen en gemeenschappdijke regelingen. De gemeente participeert 
(vanuit vaak een ver verleden) in een groot aantal van deze verbonden 
partijen. Daarbij gaat het om meer (zie bijvoorbeeld de gemeenschappdijke 

SE.4.C 



Bladzijde 2 Gemeente 

^mmngen 

regeling Meerstad) en veel minder risicovoUe relaties (gemeentelijk sociaal 
fonds). Al deze verbonden partijen hebben hun eigen vormen, systemen en 
werkwijzen, veelal historisch gevormd en bepaald. 

De gemeente heeft overigens nog veel meer subsidierelaties, om nog maar 
niet te spreken van privaatrechtelijke relaties/overeenkomsten. 

Het voorgaande is naar onze mening relevant, omdat in dit onderzoek de 
verbonden partijen, subsidierelaties en overeenkomsten onder een noemer 
worden geschaard en ten aanzien van die drie categorieen algemene 
conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
In het onderzoek is bij een groot deel van de casusbeschrijvingen gekeken 
naar de feitelijke omstandigheden en de rol van het college. Dit levert 
waardevoUe inzichten op. Door deze aanpak wordt de rol van de raad minder 
belicht. Terwijl ook de invulling van deze, zij het formeel beperkte, rol van 
belang is bij samenwerkingsrelaties. 

Conclusies 
Wij hebben weinig toe te voegen aan de beschrijving uit het eindrapport over 
de sturingsmogelijkheden en de wijze waarop hier in de praktijk invulling aan 
wordt gegeven. En in grote lijnen kunnen wij ons vinden in de conclusies. 
Toch willen wij de raad, mede voor de discussie, wijzen op de volgende 
aspecten: 

De eerste conclusie geeft aan dat de raad vooral politieke middelen 
kan aanwenden bij het toetsen en beoordelen van verbonden partijen. 
Dit bevestigt onze opvatting over de rolverdeling tussen raad en 
college, zoals deze ook in het eindrapport is beschreven. 

De tweede conclusie schetst het kader: Gemeentewet, Algemene wet 
bestuursrecht, begroting, Algemene subsidieverordening, en de in 
2003 vastgestelde notitie over verbonden partijen. Deze laatste notitie 
is algemeen van aard en heeft vooral een werking bij de bepaling hoe 
de gemeente bij een verbonden partij vertegenwoordigd wordt. Echter, 
de relatie met verbonden partijen wordt door meer zaken bepaald. Er 
zijn overigens ook meer inhouddijke kaders die vastgelegd zijn in 
(deel)nota's zoals bijvoorbeeld de Cultuumota of specifieke andere 
nota's. 

Conclusie drie betreft de vraag of de doelen van de 
samenwerkingsrelaties voldoende concreet zijn en of er een relatie te 
leggen valt met de begroting. Dit is op zich steeds een terechte vraag. 
Zo wordt bijvoorbeeld bij de besluitvorming over het aangaan van een 
verbonden partij het doel van de verbonden partij benoemd en 
gewogen. Maar we evalueren niet systematisch en periodiek over 
relaties en of die nog wel moeten bestaan. Wij komen hieromtrent met 
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nadere voorstellen. Te overwegen is om dit te koppelen aan iedere 
nieuwe periode van de raad. 

Conclusie vier richt zich op de wijze waarop sturing en controle op 
samenwerkingsrelaties met een hoog risico door de raad plaatsvindt. 
Daarbij gaat het onder andere om de vraag in hoeverre de raad de 
beschikbare mogelijkheden gebruikt om te sturen, te controleren en 
kaders te stellen. De conclusie is dat de vorm van samenwerking 
waarvoor wordt gekozen, minder aan bod komt. En dat dit gevolgen 
heeft voor de wijze waarop sturingsinstrumenten kurmen worden 
ingezet. Hier mist naar onze mening de constatering dat de vorm van 
een verbonden partij de gemeente soms wordt "opgedrongen". De 
keuze is niet altijd vrij, bijvoorbeeld als er specifieke gemeentelijke 
bevoegdheden worden overgedragen of als andere partijen al voor een 
bepaalde vorm gekozen hebben, waarbij de gemeente zich kan 
aansluiten. Overigens zijn wij van mening dat de vorm nauw moet 
aansluiten bij de doelstdlingen van een verbonden partij. 

Ten aanzien van dit laatste aspect willen we nog het volgende opmerken. Als 
het gaat om de governance en het risicomanagement bij 
samenwerkingsrelaties mag de raad van ons college een actieve opstelling 
verwachten. Op basis van voorstellen van onze kant stellen wij uw raad in de 
gelegenheid hiervan kennis te nemen en waar nodig wensen en bedenkingen 
te uiten. Dit is vervolgens de basis waarop de raad zijn controlerende taak kan 
uitoefenen. 

Hoezeer goede governance ook van belang is bij samenwerkingsrelaties, het 
is de vraag in hoeverre verbetering ervan ervoor zorgt dat problemen van 
samenwerkingsrelaties voorkomen kunnen worden. We willen benadrukken 
dat de verantwoordelijkheid voor het functioneren in eerste instantie bij de 
verbonden partij ligt. Ook om te voorkomen dat de gemeente, bij het eerder 
op de hoogte zijn van problemen, te snel wordt gezien als onderdeei van de 
opiossing. 

Aanbevelingen: 
Met de aanbevelingen uit het onderzoek kurmen wij goed uit de voeten. Toch 
is de eerste aanbeveling over het met voorrang verbeteren van het 
risicomanagement van samenwerkingsrelaties naar onze mening te sterk 
geformuleerd. Het met voorrang verbeteren van het risicomanagement ten 
aanzien van alle verbonden partijen is te algemeen geformuleerd en schiet in 
die zin haar doel voorbij. We willen voorkomen dat de suggestie wordt 
gewekt dat ons college ten aanzien van alle samenwerkingsrelaties alles in de 
gaten moet en vooral kan houden. 

Het lijkt ons raadzaam om op basis van een collegevoorstel met uw raad in 
discussie te gaan over de samenwerkingsrelaties en specifiek na te gaan op 
welke onderdeien het risicomanagement op korte termijn moet worden 
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verbeterd, en hoe u daarover geinformeerd wilt worden. Zoals vermeld zuilen 
wij ook voorstellen doen ten aanzien van het risicomanagement van de 
verbonden partijen. In alle gevallen is in onze ogen een belangrijk punt voor 
de discussie, in welke mate de gemeente de (politieke) verantwoordelijkheid 
op zich wil nemen voor activiteiten die op afstand door een 
samenwerkingsrelatie worden uitgevoerd. 

Concluderend zien we veel aanknopingspunten in het onderzoek dat namens 
de Rekenkamercommissie is uitgevoerd en voeren daar graag de discussie 
met uw raad over. We nemen de volgende aspecten uit het onderzoek mee in 
onze voorstellen voor het omgaan met verbonden partijen. Deze zien er, kort 
weergegeven, als volgt uit: 

Een vierjaarlijkse beschouwing op nut en noodzaak van bestaande 
verbonden partijen; 
De governance voor nieuwe verbonden partijen verbeteren: wij 
verwachten zelf door de governance systematisch te verbeteren vooral 
daar de winst te halen in het omgaan met verbonden partijen; 
Een scan/beschouwing op governance van (in elk geval) de volgende 
verbonden partijen: 

* NV Euroborg 
* NV Martiniplaza 
* Waterbedrijf 
* Meerstad 
* Groningen Airport Edde 

Verbeteringsvoorstellen voor de governance op deze verbonden 
partijen; 
Een onderzoek naar de mogelijkheden om de voorstellen voor 
verbetering governance uit te breiden naar subsidierelaties en 
inkooprelaties. 

De voorstellen waarin bovengenoemde aspecten worden benoemd willen wij 
in februari aan uw raad toezenden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. M.A 

t.f). 
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