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Rapport rekenkamercommissie Samen naar beter, Gemeenteraad en
governance rondom Verbonden Partijen

De rekenkamercommissie stelt voor
1. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het rapport Samen
naar beter, gemeenteraad en governance rondom Verbonden Partijen over te nemen;
2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven zorg te dragen voor de
uitvoering van de aanbevelingen en
3. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om jaarlijks in de jaarrekening,
te starten vanaf de jaarrekening 2016, de raad te informeren over de voortgang van de
uitvoering van het raadsbesluit met betrekking tot de aanbevelingen.

Inleiding
De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft conform artikel 9 van de
Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout tot taak de
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur
gevoerde bestuur te toetsen.
In mei 2015 is de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een onderzoek gestart
naar verbonden partijen bij de drie gemeenten. Het eindrapport is op 4 april 2016 aan de raden
aangeboden.
Het doel van het onderzoek was om na te gaan hoe en in hoeverre de gemeenteraad zijn
kaderstellende en controlerende taak kan uitoefenen ten aanzien van Verbonden Partijen en welke
informatie daarvoor nodig is.
Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie onderstaande
aanbevelingen geformuleerd.
Hierbij maakt de rekenkamercommissie onderscheid naar aanbevelingen die zich richten op:


het college van burgemeester en wethouders



de gemeenteraad
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De rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en
wethouders te verzoeken:
1.

een nota Verbonden Partijen op te stellen met voorstellen voor de invulling van de governance
van Verbonden Partijen waaraan respectievelijk de gemeenten Hillegom, Lisse en
Noordwijkerhout deelnemen, naar gelang de fase waarin de Verbonden Partij zich bevindt (zie
paragraaf 5.6);

2.

daarbij gebruik te maken van de governance checklist (bijlage 4);

3.

vooruitlopend op de totstandkoming van deze nota met voorstellen te komen voor een goede
informatievoorziening ten aanzien van de Verbonden Partijen;

4.

de gemeenteraad te betrekken bij het inrichten van de informatievoorziening, zodat
raadsleden mee kunnen bepalen hoe en wanneer ze worden ingelicht over zowel de
inhoudelijke taakuitvoering als de benodigde financiën;

5.

daarbij te onderzoeken of de vorm van een dashboard (zie hierna) bijdraagt aan de
informatiebehoefte.

De rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad verder aan:
6.

afspraken te maken met de collegeleden die lid zijn van het bestuur van een Verbonden Partij
over hun rol, mandaat en over de wijze waarop zij verantwoording afleggen;

7.

op een gestructureerde manier de informatie van het college van burgemeester en wethouders
over Verbonden Partijen te behandelen;

8.

als onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe en tussentijds benoemde raadsleden
informatie te geven over Verbonden Partijen;

9.

in overleg met de Verbonden Partijen te kijken naar de mogelijkheden van scholing,
informatieavonden en –markten;

10. het externe toezicht ter uitvoering van de financiële controle nader in te vullen door
kwaliteitseisen en -criteria te formuleren.
Hoor en wederhoor
Het rapport is voor ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor aan betrokkenen voorgelegd. De
ambtelijke reactie is, voor zover deze betrekking heeft op de feiten, in het rapport overgenomen.
De reactie van het college burgemeester en wethouders is in het rapport opgenomen.
Ten aanzien van deze reactie constateert de rekenkamercommissie met tevredenheid dat het
college de aanbevelingen die aan het college zijn gericht overneemt, dan wel daarover in gesprek
wil gaan met de gemeenteraad.
Financiële consequenties
De rekenkamercommissie kan geen uitspraken doen over financiële consequenties.
HLT
De rekenkamercommissie heeft dit onderzoek ook uitgevoerd voor Lisse en Noordwijkerhout.
Evaluatie
De rekenkamercommissie vraagt de raad te besluiten om jaarlijks in de jaarrekening, te starten
vanaf de jaarrekening 2016, de raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van het
raadsbesluit met betrekking tot de aanbevelingen.
Bijlagen / achtergrondinformatie
Eindrapport Samen naar beter, Gemeenteraad en governance rond verbonden partijen
Namens de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout,
drs. P.A.M. van der Velde
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen

het voorstel van de rekenkamercommissie van 7 april 2016

gelet op

artikel 10 van de Wob juncto art 25 Gemeentewet,

besluit:
1. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie naar aanleiding van het rapport Samen
naar beter, gemeenteraad en governance rondom Verbonden Partijen over te nemen;
2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven zorg te dragen voor de
uitvoering van de aanbevelingen en
3. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om jaarlijks in de jaarrekening,
te starten vanaf de jaarrekening 2016, de raad te informeren over de voortgang van de
uitvoering van het raadsbesluit met betrekking tot de aanbevelingen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 mei 2016,

de griffier
drs. P.M. Hulspas-Jordaan

de voorzitter
A. van Erk
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