OPLEGNOTITIE BIJ RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE SAMEN NAAR BETER.
De Rekenkamercommissie (Rkc) heeft op 4 april 2016 een rapport uitgebracht over de
gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen. In het raadsvoorstel heeft de
Rkc het standaard-conceptbesluit opgenomen.
De griffie adviseert echter de besluitpunten 2 en 3 aan te passen.
Besluitpunt 1
Op blz. 47 en volgende van het rapport doet de Rkc aanbevelingen aan de raad en de
verbonden partijen. De aanbevelingen aan de raad staan ook genoemd in het
raadsvoorstel.
In conceptbesluitpunt 1 stelt de Rkc voor deze over te nemen. Dit besluitpunt kan
worden gehandhaafd.
Besluitpunt 2
De formulering van conceptbesluitpunt 2 sluit niet volledig aan op de aanbevelingen.
De aanbevelingen 6 t/m 10 zijn gericht aan de raad. Het overnemen ervan impliceert dat
de raad hiervoor in actie moet komen. Daarbij valt het volgende op te merken:
Bij 6: Hierover kan de raad een voorstel van het college vragen.
Bij 7: Hierover kan de raad het presidium verzoeken een werkwijze vast te stellen.
Bij 8. Dit kan de raad aan de griffie opdragen.
Bij 9. Als de raad deze aanbeveling wil overnemen, dient wel duidelijk te zijn dat er
voldoende belangstelling is voor scholing e.d. De griffie kan worden opgedragen
te onderzoeken voor welke verbonden partijen behoefte bij raads- en
burgerleden bestaat aan scholing, informatieavonden en/of –markten.
Bij 10. Hierover kan de raad een voorstel van het college vragen.
De griffie adviseert daarom conceptbesluitpunt 2 te wijzigen in:
2.

het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven zorg te dragen
voor de uitvoering van de aanbevelingen 1 t/m 5;

3.

het college van burgemeester en wethouders te vragen voorstellen m.b.t.
aanbeveling 6 en 10 aan de raad voor te leggen;

4.

het presidium te vragen een werkwijze vast te stellen voor de behandeling van
informatie van het college over verbonden partijen (aanbeveling 7);

5.

de griffie op te dragen nieuwe raadsleden informatie te geven over verbonden
partijen (aanbeveling 8);

6.

de griffie op te dragen te onderzoeken voor welke verbonden partijen behoefte
bij raads- en burgerleden bestaat aan scholing, informatieavonden en/of –
markten en bij gebleken behoefte dit te organiseren in overleg met de verbonden
partijen (aanbeveling 9).
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Hiernaast beveelt de Rkc de verbonden partijen o.a. aan een raadsledenwerkgroep in te
stellen. Het lijkt mij zinvol dat de raad uitspreekt voor welke verbonden partijen hij dit
wenselijk vindt. Dat kan via een toegevoegd besluitpunt:
7.

de Hillegomse vertegenwoordiger in het bestuur van X, Y en Z1 te vragen bij de
gemeenschappelijke regeling te bepleiten dat een raadsledenwerkgroep wordt
ingesteld om de betrokkenheid van de raad in een vroeg stadium van
beleidsvoorbereiding te vergroten.

Besluitpunt 3
Naar aanleiding van een brief van de Rkc van 21 september 2015 is in het presidium
gesproken over de wijze waarop het college het beste over de voortgang van de
uitvoering van de aanbevelingen kan rapporteren. Het presidium heeft besloten hierover
een voorstel te vragen van de driehoek (burgmeester-gemeentesecretaris-griffier). De
driehoek stelt voor om eens per twee jaar een rapport aan de raad voor te leggen. Hierin
meldt het college de voortgang van de uitvoering van de raadsbesluiten met betrekking
tot de Rkc-rapporten. Deze aanpak wordt ook in Lisse gehanteerd en bevalt daar goed.
Dit voorstel wordt in juni door het presidium besproken.
De griffie adviseert daarom besluitpunt 3 te wijzigen in:
8.

het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om de raad te
informeren over de voortgang van de uitvoering van het raadsbesluit met
betrekking tot de aanbevelingen, op de door het presidium vast te stellen wijze.

Elma Hulspas-Jordaan,
griffier
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Door de raad in te vullen. Een lijst met alle verbonden partijen staat in paragraaf E van de

Programmabegroting 2016 (blz. 76-80).
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