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Onderwerp 

Eindverslag werkgroep grip op gemeenschappelijke regelingen 

Voorstel 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de door de werkgroep geformuleerde aanbevelingen.       

Inleiding 

In het presidium van 2 maart 2015 is besloten tot de formering van een werkgroep grip op 

gemeenschappelijke regelingen. Dit is gebeurd naar aanleiding van het Manifest Verbonden Partijen, 

een initiatief van gemeenten Leusden en Soest, waarbij alle gemeenteraden binnen de provincie 

Utrecht werden opgeroepen zich aan te sluiten. In juli 2018 heeft de werkgroep het Eindverslag 

Werkgroep grip op gemeenschappelijke regelingen aangeboden. Het eindverslag is als bijlage bij het 

raadsvoorstel gevoegd. 

Beoogd effect 

De werkgroep beoogd met haar eindrapportage de raad beter in positie te brengen bij de 

besluitvorming rond de gemeenschappelijke regelingen (GR’en). 

Aanbevelingen 

De werkgroep heeft in haar eindrapportage de volgende aanbevelingen opgenomen: 

1. Teneinde de ontwikkelingen in de verschillende GR’en te kunnen volgen en te kunnen sturen 

dient de raad betrokken te zijn, zich tijdig te (laten) informeren en alert te reageren; 
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2. Op de commissieagenda’s een vast agendapunt ‘mededelingen verbonden partijen’ opnemen, 

waarbij ter ondersteuning bij het agendapunt agenda’s en besluitenlijsten van de AB 

vergaderingen van de GR’en worden toegevoegd; 

3. De raad benoemt uit haar midden 1 of 2 raadsrapporteurs voor de gemeenschappelijke 

regelingen ODrU, GGDrU, Stichtse Groenlanden en VRU; 

4. Het onderwerp (grip op) gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen wordt een vast 

onderdeel van het introductieprogramma van nieuwe raadsleden. 

 

De eindrapportage met vorenstaande aanbevelingen is aan het college voorgelegd voor een reactie 

op het eindverslag. Deze reactie is eveneens als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.  

 

In grote lijnen stemt het college in met de aanbevelingen. In samenhang met aanbeveling 1, heeft het 

college besloten om de raadscommissies actiever informatie te gaan verstrekken over 

samenwerkingsverbanden. Bij GR’en willen zij erop inzetten om niet alleen informatie te verstrekken 

over gehouden vergaderingen van de GR’en, maar ook over de komende AB-vergaderingen. Het 

college acht het echter niet passend en daardoor niet wenselijk, om de raad agenda’s en 

besluitenlijsten beschikbaar te stellen, zoals aangegeven in aanbeveling 2. Temeer in een AB 

afwijkend van het voorstel kan worden besloten en besluitenlijsten pas op een later moment 

beschikbaar komen, te weten na vaststelling van de besluitenlijsten in een volgende AB-vergadering. 

Het beschikbaar stellen van de door de werkgroep voorgestelde documenten, heeft ook het risico dat 

de raad wordt overvoerd met informatie. Dit wordt niet verstandig gevonden. Dit risico is ook door de 

werkgroep benoemd in het eindverslag. Verder is van belang, dat de vergadercyclus van GR’en veelal 

niet goed overeenkomt met het vergaderschema van de raad(scommissies), hetgeen het vooraf aan 

AB’s beschikbaar stellen van deze documenten aan de raad praktisch niet mogelijk maakt. Een meer 

passende en werkbare wijze vindt het college dat de portefeuillehouder tijdens een raadscommissie 

informatie verstrekt over komende en gehouden van AB-vergaderingen.  

 

Wij stellen daarom voor om af te zien van dit onderdeel van aanbeveling 2 en eerst uitvoering te gaan 

geven aan aanbeveling 1 in combinatie met het hiervoor bij aanbeveling 2 toegelichte besluit om de 

raadscommissies actief informatie te verstrekken. Gekoppeld stellen wij daarbij voor om deze 

werkwijze na een jaar te evalueren en dan zo nodig alsnog hierover aanvullende afspraken te maken. 

 

In de raadsbijeenkomst Nota verbonden partijen en eindverslag GRIP van 17 oktober jl., werd vanuit 

de gemeenschappelijke regelingen die zich daar presenteerden duidelijk dat zij de raad meerjaren- / 

koersdocumenten aanbieden (periode 2019 – 2022), waarop de raad bij uitstek haar input kan 

leveren. Daarnaast is het belangrijk dat de raad los van de (meerjaren)documenten zelf aangeeft wat 

men van de betreffende gemeenschappelijke regeling verwacht.  
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Gezien het vorengaande wordt aanbeveling 2. Geherformuleerd tot: 

2. Op de commissieagenda’s een vast agendapunt ‘mededelingen verbonden partijen’ opnemen, 

waarbij de portefeuillehouder de commissie proactief informeert over de beleidsmatige 

ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regelingen welke een relatie hebben met de 

gemeente De Ronde Venen; 

 

 

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.  

 

De werkgroep grip op gemeenschappelijke regelingen, 

Namens deze, 

Meindert Brunia,  

 



 

 

     
    

    

 

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 

 (raadsvoorstel nr. 069/18 van 20 december 2018). 

 

 

Besluit 

In te stemmen met de volgende aanbevelingen: 

 

1. Teneinde de ontwikkelingen in de verschillende GR’en te kunnen volgen en te kunnen sturen dient 

de raad betrokken te zijn, zich tijdig te (laten) informeren en alert te reageren; 

2. Op de commissieagenda’s een vast agendapunt ‘mededelingen verbonden partijen’ opnemen, 

waarbij de portefeuillehouder de commissie proactief informeert over de beleidsmatige 

ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regelingen welke een relatie hebben met de 

gemeente De Ronde Venen; 

3. De raad benoemt uit haar midden 1 of 2 raadsrapporteurs voor de gemeenschappelijke regelingen 

ODrU, GGDrU, Stichtse Groenlanden en VRU; 

4. Het onderwerp (grip op) gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen wordt een vast 

onderdeel van het introductieprogramma van nieuwe raadsleden. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,  

d.d. 20 december 2018. 

 

 

De raad voornoemd, 

de griffier,     de voorzitter, 

 

  


