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Geachte leden van de raad, 

Zoals u bekend is, krijgt de gemeente steeds meer te maken met 
samenwerkingsverbanden. Zeker met het oog op de komende transities in het 
sociaal domein ligt het in de verwachting dat dit aantal in omvang en 
betekenis fors zal gaan toenemen. Maar ook al zijn er taken en 
verantwoordelijkheden op afstand gezet, het is voor de raad belangrijk om op 
adequate wijze uitvoering te kunnen geven aan democratische controle, ook 
op deze samenwerkingsverbanden. De Rekenkamercommissie zou hier een 
goede rol in kunnen spelen, maar dan moet het wel toegang hebben tot die 
verbanden. 

In de verordening op de Rekenkamercommissie is opgenomen dat wanneer de 
gemeente een belang van meer dan 50% heeft in een samenwerkingsverband, 
de Rekenkamercommissie bevoegd is om onderzoek te doen naar de 
instelling die met die samenwerking samenhangt. Voor lokale rekenkamers is 
dit recht op onderzoek wettelijk geregeld. Omdat de 
samenwerkingsverbanden steeds groter worden (voor wat betreft de 
jeugdzorg wordt al met 23 gemeenten samengewerkt) voldoet het minimum 
van 50% belang lang niet altijd meer, waardoor de Rekenkamercommissie in 
die gevallen buitenspel komt te staan. Dat is onwenselijk, want op welke 
wijze moet dan nog de democratische controle in die gevallen plaatsvinden? 

Door de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies) is gewezen op dit controlegat mede als gevolg van 
het toenemende belang van de samenwerkingsverbanden. In overleg met de 
Minister van Binnenlandse Zaken is hierop gewezen en ook in de Tweede 
Kamer is dit aan de orde geweest. De NVRR raadt zijn leden aan om de 
gemeenteraden te wijzen op het hierboven geschetste risico en hier wat aan te 
doen. Dit kan bijvoorbeeld door per motie het college van B&W op te dragen 
om bij het aangaan van een samenwerkingsverband te bedingen dat bij elke 



Gemeente 
Bladzijde 2 van 2 
Onderwerp 

aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit met 
bijvoorbeeld een zorgaanbieder of samenwerkingsverband er in de bepalingen 
van het contract standaard een verplichting tot medewerking aan onderzoeken 
van de Rekenkamercommissie is opgenomen. Het gaat er dan om dat in elke 
gemeenschappelijke regeling of dienstverleningsovereenkomst die de 
gemeente afsluit bepalingen zijn opgenomen waarmee de 
rekenkamer(comniissie)s van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en in 
samenwerking in staat worden gesteld om alle informatie te verkrijgen die 
voor de wettelijke uitoefening van de rekenkamer- of rekenkamercommissie 
taak nodig is. Ook in reeds bestaande gemeenschappelijke regelingen en 
dienstverleningsovereenkomsten zou deze verplichting tot medewerking aan 
rekenkameronderzoeken moeten wordt opgenomen. 

De Rekenkamercommissie geeft de raad in overweging om een motie met een 
dergelijke strekking in te dienen en te bespreken. Uiteraard zijn we graag 
bereid tot een nadere uitleg van bovenstaande. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Rekenkamercommissie, 

W.R. Zuurbier, 
Voorzitter. 


