
Punt: 41 Aanbevelingen onderzoek 
Rekenkamer West Twente: 
Verbonden partijen 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Gemeenten hebben uiteenlopende redenen om delen van de uitvoering van beleid bij een ver
bonden partij onder te brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit een oogpunt van efficiëntie (door 
de samenwerking met andere gemeenten), of omdat er een mogelijke kwaliteitsverbetering wordt 
verondersteld. Maar ook kan het zijn dat een gemeente bepaalde risico's probeert af te dekken 
door uitvoering van taken extern te plaatsen. Of deelname aan een verbonden partij deze ver
wachtingen ook waarmaakt, is voor veel gemeenteraden niet helder. Hierdoor heeft de raad 
onvoldoende zicht op doelrealisatie en dus ook in mogelijke financiële en bestuurlijke risico's die 
hiermee samenhangen. 
In dit onderzoek van de Rekenkamer West Twente staat centraal de kaderstelling door de raad en 
de controle die daarop volgt. Voor een doe/treffende uitvoering is ook een doelmatig ingerichte 
sturingsrelatie tussen het college van burgemeester en wethouders en de verbonden partijen van 
belang. Dit aspect is ook in het onderzoek meegenomen. 
In de reactie op het concept onderzoeksvoorstel gaven de fractievoorzitters aan, naast de doel
treffendheid ook geïnteresseerd te zijn in de informatievoorziening over beleidsmatige en finan
ciële risico 's van de verbonden partijen. 
Op voorstel van de fractievoorzitters heeft de Rekenkamer de verbonden partijen Regio Twente 
en SOWECO onderzocht. 

Aanleiding: 

Afgesproken onderzoek Rekenkamer West Twente in 2011 . 

Doelstelling: 
Stelt de door het college verstrekte informatie de raad in staat te bepalen of de deelname aan 
verbonden partijen bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke doelen? 
Oplossing: 
De centrale vraag is door de Rekenkamer uitgewerkt in een zestal deelvragen. Drie deelvragen 
zijn gegroepeerd naar beleidskader en drie naar verdieping van sturing en controle. 

Effecten: 
Na bespreking in de raad moet helder zijn wat in het algemeen kader moet worden opgenomen 
over het onderbrengen van taken bij verbonden partijen en hoe de controle door de raad op de 
uitvoering daarvan plaatsvindt. 

Planning: 
Er zijn aanbevelingen aan de raad en aan het college. Het college wordt gevraagd in de tweede 
burap van dit jaar aan te geven hoe de aanbevelingen zijn opgevolgd. 

Voorstel: 
Na gereedkomen van het onderzoeksrapport hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die zowel 
de Regio Twente als S O W E C O betreffen. De Regio Twente krijgt te maken met het wetsvoorstel 
dat de taken van de Regio beperkt (aanpassing W G R + door schrappen van de +1. Dit betekent 
op termijn een herijking van de taken en bevoegdheden alsmede de daaruit afgeleide vertegen-
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woordiging en stemverhoudingen. Als het straks om louter uitvoeringstaken gaat, ligt het voor 
de hand dat alleen leden van de colleges en niet meer van de raad gaan deelnemen in de ver
tegenwoordigende organen van de Regio. 
Op 17 april jl. heeft de raad op voorstel van het college besloten in te stemmen met de keuze 
voor een lokale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een verzoek tot 
uittreding in de dienen bij de gemeenschappelijke regeiing S O W E C O . 
Op de aanbevelingen ten aanzien van SOWECO wordt daarom in dit voorstel nog maar marginaal 
ingegaan, op die ten aanzien van de Regio Twente, in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen, 
iets uitgebreider. 

Aanbeveling 1 (geadresseerd aan het college en de raad): 
Zorg ervoor dat - in de breedste zin van het woord - in de sturing een controle op verbonden 
partijen de realisatie van gemeentelijke doelen centraal staat: waarom neemt de gemeente deel 
aan de verbonden partij? Hoe sluiten de resultaten in begroting en jaarverslag aan bij deze 
uitgangspunten? Welke richting wil de gemeente op met de (deelname in) de verbonden partij? 

Deelvraag 1: Welk algemeen beleidskader wordt in de gemeente gehanteerd voor de aansturing 
van een controle op verbonden partijen? 
Antwoord op deelvraag 1: Volgens de financiële verordening ligt in de nota verbonden partijen 
het zwaartepunt van het beleid. Deze nota zou rond de zomer van 2011 aan de raad worden 
aangeboden. Het aan te bieden kader dient volgens de betrokkenen uit de ambtelijke organisatie 
om de gangbare werkwijze in de omgang met de verbonden partijen vast te leggen. 

Voorstel bij aanbeveling 1: Met het college afspreken wanneer de nota voor behandeling in de 
raad gereed is. De voorkeur gaat uit naar behandeling nog in dit kalenderjaar. 

Aanbeveling 2 (geadresseerd aan de gemeenteraad): 
Minimaliseer het risico op "incidentenpolitiek" bij het aangaan en evalueren van gemeentelijke 
deelname aan verbonden partijen door in het beleidskader uitgangspunten op te nemen wanneer 
al dan niet tot deelname wordt overgegaan. Onderdelen van dit beleidskader zouden kunnen zijn: 
1, mate waarin financiële risico's verminderd/gespreid worden; 
O \:'nriniarhtn O f f i r* IG r—i ~ \ , \ / r ~ , r . r r l a l ű n rinnr cphaQİ\zornrr\tinn' 
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3. gebruik maken van expertise van een verbonden partij. 
Een afwegingskader minimaliseert het risico dat bij het aangaan van de ene samenwerking door 
de context en (politieke) omstandigheden van het moment anders wordt geredeneerd en besloten 
dan bij een andere samenwerking die (bijvoorbeeld) een jaar eerder is aangegaan. 

Leg daarnaast in het beleidskader vast hoe de gemeente toezicht wil houden op verbonden 
partijen. Beschrijf daarbij de mogelijkheid van variatie in de aard en intensiteit van het toezicht, 
afhankelijk van (bijvoorbeeld de risico's die de gemeente loopt door deelname of de (gewenste) 
mate van betrokkenheid bij de uitvoering. 

Deelvraag 2: Wat is de kwaliteit van het algemeen beleidskader? 
a. Zijn doelen en instrumenten duidelijk en consistent geformuleerd, zowel per verbonden partij 

als algemeen met betrekking tot de samenwerking en de aansturing van verbonden partijen? 
b. Voldoet het beleidskader aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verant

woording (BBV)? 
Antwoord op deelvraag 2: 
a. Er is nog geen nota verbonden partijen. In de paragraaf verbonden partijen is geen doel of 

instrument geformuleerd. Volgens de geïnterviewden zijn in de programma's van de begroting 
de inhoudelijke beleidskaders te vinden. 

b. De paragraaf verbonden partijen voldoet niet op alle punten aan de eisen van het BBV. 

Voorstel bij aanbeveling 2: Nauwkeurige afstemming van de vast te stellen nota verbonden 
partijen en de paragraaf verbonden partijen en de inhoud van de programma's in de begroting 
geeft helderheid. Graag een voorzet van het college! 
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Aanbeveling 3 (geadresseerd aan de gemeenteraad): 
Let bij de behandeling en vaststelling van de nota verbonden partijen goed op de formulering van 
de doelen die de gemeente beoogt te realiseren door deelname aan de afzonderlijke verbonden 
partijen. 

Voorstel bij aanbeveling 3: 
Akkoord! Graag een voorzet van het college. 

Deelvraag 3: Hoe is de rolverdeling tussen de raad en college in de kaderstelling van en controle 
op verbonden partijen? 
Antwoord op deelvraag 3: Het antwoord van de Rekenkamer is feitelijk niet geheel juist. De 
feiten zijn: De gemeente Hellendoorn heeft voor de Regio invloed via afgevaardigden (in deze 
periode één collegelid in het Dagelijks Bestuur en één raadslid in de Regioraad). Voorstellen aan 
de Regioraad worden voorafgaande aan de Regioraadsvergadering besproken in de commissie 
Algemene bestuurlijke zaken en middelen (ABZM) in besloten vergaderingen. Voor majeure 
onderwerpen vindt behandeling in de openbare vergadering van de commissie A B Z M plaats, 
gevolgd door een behandeling in de openbare raadsvergadering. Bij het vaste agendapunt in de 
openbare vergaderingen van de commissie A B Z M : "Regioraad I Informatie m.b.t. overleggen 
bovenlokale zaken en Samenwerkingsverbanden" informeert het raadslid dat de gemeente in de 
Regioraad vertegenwoordigt en desgevraagd het DB lid van de Regio de commissie over 
actualiteiten. 
Bij sturing en controle op S O W E C O lag het initiatief meer bij het college en informeerde het 
collegelid uit het DB van de Gemeenschappelijke regeling de commissie bij relevante ontwikke
lingen. 

Aanbeveling 4 (geadresseerd aan college en raad): 
Gezien het feit dat raadsleden zelf aangeven dat de informatie die in de Regioraad behandeld 
wordt zeer divers van aard en omvangrijk is, zou de voorkeur van de Rekenkamer er naar uitgaan 
om deze taak volledig bij de "professional" met een ambtelijk apparaat als ondersteuning te 
beleggen, dat wil zeggen: het collegelid (die ook primair verantwoordelijk is voor de uitvoering). 
De raad kan dan meer op hoofdlijnen sturen. 
De Rekenkamer adviseert de vertegenwoordigers van Hellendoorn om dit bespreekbaar te maken 
in de Regioraad. 

Voorstel bij aanbeveling 4: De huidige rolverdeling tussen de raad en het college in afwachting 
van verdere ontwikkelingen binnen de Regio handhaven (zie ook Verdere opmerkingen aan het 
slot van dit voorstel). 

Deelvraag 4 : Hoe geeft het college invulling aan de relatie met de verbonden partijen? 
I. Welke afspraken zijn met verbonden partijen gemaakt op het gebied van de realisatie van de 

doelstellingen? 
II. Op welke wijze wordt door verbonden partijen verantwoording afgelegd over het afdekken van 

risico's en andere beheersmaatregelen? 
III. Op welke wijze wordt door de verbonden partijen verantwoording afgelegd over het afdekken 

van risico's en andere beheersmaatregelen? 
Antwoord op deelvraag 4 : 
a. Basis voor de afspraken over de informatievoorziening richting de deelnemende gemeenten is 

vastgelegd in de betreffende gemeenschappelijke regeling. De Wet gemeenschappelijke 
regelingen en het BBV bevatten hoervoor de formele kaders. 
Daarnaast heeft voor de Regio Twente de Regioraad aanvullende afspraken vastgesteld over 
het ter besluitvorming aanbieden van majeure voorstellen. De opdrachtverlening richting 
S O W E C O bevat in het sociaal-economisch contract (SEC) een specificatie van de aan te 
leveren informatie 

b. Verantwoording van de verbonden partij vindt plaats via de reguliere planning-en-control-
cyclus richting het Dagelijks en Algemeen Bestuur. 
De Regioraad ontvangt een begroting, bestuursrapportages en een jaarrekening waarin 
doelstellingen, prestaties en indicatoren zijn opgenomen. In deze rapportages legt de 
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regioraad in overeenstemming met het BBV verantwoording af over doelstelling, prestaties en 
middelen inclusief prestatie-indicatoren. Bij S O W E C O vond in het SEC gedetailleerde presta
tiesturing plaats en in de sociaal-economische rapportages legde S O W E C O hierover verant
woording af. Er was geen expliciete koppeling met de doelstellingen ut begroting en SEC.Er 
was ook nergens een expliciete terugkoppeling op de doelen in de beleidsnotitie W s w . Hier
door konden bestuur en raad wel beoordelen wat er was gebeurd, maar werd niet verant
woord hoe dit zich verhield tot de gemaakte afspraken in de begroting en het S E C . 

c. De begrotingen van de verbonden partijen bevatten conform het BBV een risicoparagraaf met 
daarin een opsomming van de belangrijke risico's en een inventarisatie van de beschikbare 
weerstandscapaciteit. Nergens vindt echter een koppeling plaats met de beschikbare weer
standscapaciteit. De paragraaf inventariseert de risico's en de beschikbare financiële buffer, 
maar geeft geen analyse in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de 
risico's op te vangen. Hierdoor is het lastig voor de bestuursleden om in te schatten in hoe
verre bijvoorbeeld reserves geblokkeerd dienen te worden voor het weerstandsvermogen. 

Aanbeveling 5 (geadresseerd aan het college): 
Laat SOWECO in de verantwoording een expliciet verband leggen tussen de doelen in het 
Beleidsplan W s w en het sociaal-economisch contract anderzijds, alsmede het jaarverslag en de 
sociaal-economische rapportage anderzijds. 

Voorstel bij aanbeveling 5: Gezien het raadsbesluit van 17 april j l., voor kennisgeving aannemen. 

Aanbeveling 8: (geadresseerd aan het college): 
Vraag de Regio Twente en S O W E C O om in de risicoparagraaf (in de programmabegroting en 
jaarrekening) de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde 
risico's expliciet te maken 

Voorstel bij aanbeveling 6: Er op aandringen dat in de begroting van de Regio Twente een 
koppeling wordt opgenomen van de belangrijkste risico's met de beschikbare weerstands
capaciteit. 

Ľ Ū C I V I g g į j \ j . v v g i K c n 11 u i 11 ia u c u i u v a i l y i u c i m i u i v; 11 ( i r 11 i z i . ; 11 v a n u c i c a n b a u c v a l i V J C 

doelstellingen door verbonden partijen? 
Antwoord op deelvraag 5: De raad wordt zeer direct bij de besluitvorming over voorstellen aan de 
Regioraad betrokken en van hieruit ook inzicht in de planning-en-controldocumenten van de 
Regioraad. De raad heeft geen specifieke kaders vastgesteld over de informatie die hij wil ont
vangen met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin schuilt het gevaar van 
i no i H o n + p n r\z-d i + iaI/ 1« r lo fooz-J \ntr\rri-i- í i o ï n f n r m A o r r J Kii i r-t r\\\/i ri i I Q I Q i r~* h o t r\f\n onrini-innrJ A i-ín+iiţiiLfl /Q. 
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teiten van de verbonden partijen. 

Aanbeveling 7 (geadresseerd aan de gemeenteraad): 

Formuleer als raad kaders over hoe je door het college geïnformeerd wilt worden over ontwikke

lingen en activiteiten bij verbonden partijen. Kies bij voorkeur voor structurele vormen van infor

matievoorziening, bij voorbeeld in een Nota die iedere raadsperiode herijkt wordt, gecombineerd 

met een uptodate paragraaf verbonden partijen in begroting en jaarrekening. 

Voorstel bij aanbeveling 7: Akkoord; Zie voorstel bij aanbeveling 2: Graag een voorzet van het 

college! 

Deelvraag 6: Is deze informatie toereikend om de realisatie van doelstellingen door verbonden 

partijen periodiek te kunnen beoordelen? 

Antwoord op deelvraag 6: De raad heeft inzicht in hoeverre de Regio doet wat hij met de 

Regioraad heeft afgesproken, zonder dat het mogelijk is de expliciete afweging te maken op 

welke manier de belangen van Hellendoorn hierbij gebaat zijn. Door de grote omvang van de 

Regio Twente is het voor raadsleden moeilijk om dit uit de verantwoordingsinformatie te 

destilleren. 
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Hier is aanbeveling 1 van toepassing. 
Zie ook voorstel bij aanbeveling 1: met het college afspreken wanneer de nota voor behandeling 
in de raad gereed is. De voorkeur gaat uit naar behandeling nog in dit kalenderjaar. 

Verdere opmerkingen. 
Los van de aanbevelingen van de Rekenkamer merken wij nog het volgende op. 

Efficiënte en effectieve informatievoorziening over beleidsontwikkelingen. 
Deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling hebben niet allemaal behoefte aan dezelfde 
informatie. Wel is er een overlap: er zal evenveel behoefte zijn aan informatie over de bedrijfs
voering en de daarmee gepaard gaande kosten, de uitvoering van beleidstaken en informatie over 
complexe beleidsopgaven. 

De Regio Twente organiseert "Radenbijeenkomsten" waarbij raden in één middag of avond 
worden bijgepraat over bepaalde beleidsontwikkelingen. 
Een gemeente kan al dan niet via de Regioraad zelf verzoeken om een radenbijeenkomst. Ook kan 
verzocht worden een hoorzitting te (laten) organiseren met externe deskundigen, zodat de ver
tegenwoordigers in de Regioraad kunnen klankborden met experts over een voorstel van het DB. 
Inhoudelijk kunnen de leden van de Regioraad eisen stellen aan de informatie zoals deze wordt 
opgenomen in de begroting, de tussenrapportages en de jaarstukken. Hoe duidelijker deze stuk
ken zijn, hoe beter er op valt te sturen. 
Procesmatig kan de Regioraad ook sturen op de inrichting en tijdsverloop van de P&C-cyc lus. De 
cyclus van de Regio moet dienstbaar zijn aan de cyclus van de deelnemende gemeenten. 

Een andere mogelijkheid om de informatievoorziening te delen is om afspraken te maken tussen 
raden over wie welke onderwerpen volgt. De raden kunnen bijvoorbeeld in W T - 4 verband (West 
Twente: Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden) afspreken dat naast de algemene 
advisering, elke gemeente een bepaald beleidsveld "adopteert". De betreffende gemeente volgt 
dan dit beleidsveld met bovengemiddelde belangstelling, waarbij de andere drie gemeenten tijdig 
en adequaat worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in het beleidsveld. 
Een startnotitie in W T - 4 verband kan een goed hulpmiddel zijn om te bekijken of en hoe de 
samenwerking in W T - 4 verband kan bijdragen aan een efficiëntere en effectievere informatie
voorziening over beleidsontwikkelingen en wellicht ook een soortgelijke sturing door de raden. 
Ook kan dan worden gepolst of een radenbijeenkomst hierover in W T - 4 verband wenselijk is. 
Er kunnen in W T - 4 verband ook afspraken worden gemaakt samen een radenbijeenkomst in 
Regioverband over een bepaald onderwerp te bepleiten. 
Wij zijn benieuwd naar de opvatting en van het college over het bovenstaande. 
Voorstel: Wij stellen u voor het college te vragen een startnotitie hierover voor te bereiden. 

Democratische legitimatie van Regionaal genomen besluiten. 
In het kader van de besluitvorming door de Regioraad in de Regio Twente is sprake van verlengd 
lokaal bestuur. Vanuit democratisch oogpunt is het goed dat het debat in de Regioraad wordt 
gevoerd door gekozen volksvertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Vraag kan zijn 
of de vertegenwoordigers in de Regioraad niet beter zelf rechtstreeks gekozen kunnen worden. 

Daartegenover staat dat de intergemeentelijke samenwerking aan verandering onderhevig is. 
Hierboven spraken wij al over het wetsvoorstel tot het laten vervallen van de -h, de doe taken, 
uit de WGR + . Ook is sprake van ambtelijke fusies (Dinkelland/Tubbergen, Hardenberg/Ommen, 
Enschede/Losser) en het vormen van een shared service center op Twentse schaal. De vraag rijst 
dan of discussie over de democratische legitimatie van de vertegenwoordigers in Regioverband 
zinvol is. Bij het vervallen van de -i- uit de W G R + zal de samenwerking in Regioverband, naar 
het zich laat aanzien, meer als uitvoeringsgerichte samenwerking kunnen worden gekarakte
riseerd (het domein van de colleges) dan als verlengd lokaal bestuur, waardoor het ook de vraag 
is of er nog behoefte is aan een Regioraad. Een discussie over de democratische legitimatie van 
de besluitvorming in de Regio lijkt ons dan ook op dit moment niet zinvol. Wel is het van belang 
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om de vraag voor ogen te blijven houden wie bestuurlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar is op 
de besluiten die binnen de intergemeentelijke samenwerking worden genomen en uitgevoerd. 

Voorstel voor besluitvorming: 
Wij stellen de raad voor: 

I. te besluiten conform de voorstellen, hiervoor gedaan: 
1. aanbeveling 1: Met het college afspreken wanneer de nota verbonden partijen voor 

behandeling in de raad gereed is. De voorkeur gaat uit naar behandeling nog in dit 
kalenderjaar; 

2. aanbeveling 2 : Met het college afpreken dat er een nauwkeurige afstemming komt 
van de vast te stellen nota verbonden partijen en de paragraaf verbonden partijen in 
de begroting alsmede de inhoud van de programma's in de begroting; 

3. aanbeveling 3 : Bij de nota verbonden partijen goed letten op de formulering van de 
doelen die de gemeente beoogt te realiseren door deelname aan de afzonderlijke 
verbonden partijen; 

4. aanbeveling 4: De huidige rolverdeling tussen de raad en het college in de 
vertegenwoordigende organen van de Regio Twente in afwachting van verdere 
ontwikkeling binnen de Regio Twente handhaven (zie ook aanbeveling ); 

5. aanbeveling 5 (gericht aan het college) over verantwoording door SOWECO: gezien 
het raadsbesluit van 17 april jl. over S O W E C O , voor kennisgeving aannemen; 

6. aanbeveling 6 (gericht aan het college): het college verzoeken bij de Regio Twente 
er op aan te dringen dat in de begroting van de Regio Twente een koppeling wordt 
opgenomen van de belangrijkste risico's met de beschikbare weerstandscapaciteit; 

7. aanbeveling 7: formuleer als raad kaders over hoe je door het college geïnformeerd 
wilt worden over ontwikkelingen en activiteiten bij verbonden partijen: zie 
aanbeveling 2: met het college afspreken hoe dit gebeurt; 

8. bij "verdere opmerkingen" (blz. 5): in W T 4 verband afspraken maken wie welke 
onderwerpen volgt, het college verzoeken daartoe met een startnotitie te komen; 

9. bij "verdere opmerkingen" (blz. 5/6): geen discussie voeren over democratische 
legitimatie, zolang niet beslist is op het wetsvoorstel tot het laten vervallen van 
de -i- in de WGR +, maar wel voor ogen blijven houden wie verantwoordelijk en 
aanspreekbaar is op de besluiten die binnen de intergemeentelijke samenwerking 
worden genomen en uitgevoerd. 

II. het college te verzoeken in de tweede burap dit jaar aan te geven hoe de voorstellen zijn 
uitgewerkt en de aanbevelingen zijn opgevolgd. 

M : : . . A — I „ I - 7 : n r \ i o 

ľ u i j v c i u a l , i 11 tel JĽ\J l JĽ 

Op verzoek, de voorzitter en griffier van de commissie Algemene bestuurlijke zaken en middelen, 

De griffier van de commissie, de voorzitter, 

De heer mr W . J . C . Knopper mevrouw M . M . I. Knobben-1 ijhaar 

Advies commissie(s): 
De commissie A B Z M stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
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Nr. 12INT01225 Nijverdal, 18 september 2012 

Aldus besloten, met dien verstande dat punt II van het raadsvoorstel is vervallen. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 
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