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Aan de leden van de raad, 
 
Op 1 oktober vorig jaar hebt u in een speciale bijeenkomst van de raadscommissie F&V gesproken 
over samenwerkingsverbanden. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het rapport van de 
Rekenkamercommissie die naar dit onderwerp onderzoek heeft gedaan. Vanuit de griffie is toen het 
aanbod gedaan om de gemeenschappelijke regelingen en enkele andere relevante 
samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en dit in de LTA’s van de raadscommissies nader uit te 
werken. Inmiddels heeft het college van B&W een nieuwe nota Verbonden Partijen aan de raad 
aangeboden waarin wordt ingegaan op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. In die nota 
is in bijlage 1 een overzicht van de verbonden partijen opgenomen. Gemakshalve verwijzen we 
daarnaar.  

 

Het voorstel van de griffie is om op twee manieren de grip op de samenwerkingsverbanden te 
vergroten, naast de voorstellen die het college van B&W doet in bovengenoemde nota: 

1. om de raad jaarlijks de gelegenheid te geven iets te vinden van de begroting en de rekening 
van de genoemde verbanden, wordt voorgesteld een inventarisatie van het tijdstip van 
verschijnen van deze begrotingen/rekeningen te maken en deze vervolgens op te nemen op 
de LTA’s van de diverse raadscommissies. De commissieleden kunnen er dan zelf voor kiezen 
om deze documenten te agenderen en eventueel wensen en bedenkingen hierover naar 
voren te brengen. In de LTA-gesprekken van de commissievoorzitters en de raadsadviseurs 
met de portefeuillehouder kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt.  

2. Om verder meer grip te krijgen op de verbonden partijen stellen we voor dat  
portefeuillehouders zelf ook alert zijn om voorafgaande aan een belangrijke 
bestuursvergadering van de GR’s bij de raadscommissieleden te informeren of de raad nog 
iets wil meegeven voor die vergadering. Ook dit thema kan aan de orde komen in de LTA-
gesprekken van de commissievoorzitters en de raadsadviseurs met de portefeuillehouder. 
 

Zodra er een beeld is van de nieuw gevormde GR’s in het kader van de vernieuwing sociaal domein 

zullen deze ook in de lijst van verbonden partijen moeten worden meegenomen. Mocht u zelf nog 

aanvullingen wensen, dan kan dat uiteraard ook.   

 

 

 


