Notitie raadsrapporteurs verbonden partijen
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 25 februari 2014 de Nota verbonden partijen
vastgesteld 1. Daarbij zijn voor het toezicht door de raad op de verbonden partijen de volgende drie
uitgangspunten vastgesteld:
In het voorjaar wordt een informatieve commissie 2 over verbonden partijen
georganiseerd aan de hand van de begroting van de verbonden partijen;
2. In het najaar wordt een informatieve commissie over verbonden partijen georganiseerd
aan de hand van de jaarrekening van de verbonden partijen;
3. Verbonden partijen die hetzij strategisch belangrijk of beleidsrijk zijn of verhoogde
risico’s kennen, krijgen een verzwaarde aansturing en informatievoorziening (Acategorie).
Het systeem van halfjaarlijkse besprekingen in een informatieve commissie is enkele jaren toegepast,
maar de aandacht bij de raadsleden nam af. Daarnaast waren er vaak weinig ontwikkelingen bij de
verbonden partijen. Wel was er aandacht als er sprake was van een incident bij een verbonden partij.
1.

Raadsperiode 2014-2018
In de raadsperiode 2014-2018 heeft een ad hoc raadswerkgroep verbonden partijen een
initiatiefvoorstel opgesteld waarbij de doelstelling was om de raad aan de voorkant invloed te laten
uitoefenen door de volgende punten
a. vóórdat de kadernota uitkomt input geven met een kaderbrief waarin algemene en specifieke
uitgangspunten worden meegegeven
b. bij meerjarige strategische stukken, toekomstdiscussies, visietrajecten etc. via de commissie
aan de voorkant kaders meegeven (Position Paper)
c. bij strategische onderwerpen ook met de andere raden van de deelnemende gemeenten de
dialoog aangaan (raadsconferentie).
Het initiatiefvoorstel is aangenomen in de raad van 5 juli 2015.
De methodiek van input geven vooraf en meerjarige strategische stukken bespreken, is toegepast in
2016, maar leverde weinig respons op bij de raadsleden. Sindsdien is deze aanpak alleen in
incidentele gevallen toegepast.
Bij de U10 hebben de griffiers het U10 Beraad(t) in het leven geroepen, waar de dialoog tussen de
raadsleden van de verschillende gemeenten kan plaatsvinden.
Huidige raadsperiode
In de huidige raadsperiode blijkt er beperkte interesse te zijn voor het toezicht op de verbonden
partijen. Bij de kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen ziet de raad
nauwelijks aanleiding om zienswijzen in te dienen.
Raadsrapporteurs
Het toezicht van de raad op de verbonden partijen is voor verbetering vatbaar, zonder dat dit hoeft te
leiden tot een grote extra belasting voor alle raads- en commissieleden. In de afgelopen jaren hebben
veel gemeenten daarvoor het instrument van “raadsrapporteur” ingevoerd. Deze raadsrapporteurs
volgen, namens de raad, meestal als tweetal nauwgezet een verbonden partij, worden daarbij door de
griffie en de accountmanager ondersteund en rapporteren daarover aan de raad. Deze rapportage
wordt dan gekoppeld aan een raadsvoorstel over begroting, jaarrekening en beleidsstukken. 3
In de provincie Utrecht hebben inmiddels 13 van de 26 gemeenten raadsrapporteurs aangesteld.
Van de 28 gemeenten werken 13 gemeenten met raadsrapporteurs:
1. Alphen aan den Rijn
2. Baarn
3. Bunnik
De raad heeft deze nota op 5 maart 2019 geactualiseerd,
Het begrip “werksessie” is vervangen door het woord “commissie”.
3 Als bijlage 1 is toegevoegd een overzicht taken van raadsrapporteurs Gemeente Nieuwegein.
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De Bilt
De Ronde Venen (gaat net starten)
IJsselstein
Leusden
Nieuwegein
Soest
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede (formeel niet, maar in de praktijk wel)
Woudenberg
Zeist

Voorgesteld wordt om ook in de gemeente Stichtse Vecht raadsrapporteurs aan te stellen voor zes
belangrijkste verbonden partijen. Waarbij de raadsleden die lid zijn van het Plassenschap Loosdrecht
e.o. en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden eveneens als “raadsrapporteurs” optreden.
Dat betekent duo’s van raadsrapporteurs voor:
1. Veiligheidregio Utrecht (VRU)
2. GGDrU
3. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)
4. Plassenschap Loosdrecht e.o.
5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden
6. U10
Daarnaast kan overwogen worden om ook een duo raadsrapporteurs in te stellen voor nieuwe
“beschut werken”-organisaties.
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