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SAMEN NAAR BETER

Hoofdstuk 1

Inleiding
In het Onderzoeksprogramma 2014 – 2015 is opgenomen dat onderzoek gedaan zal
worden naar samenwerkingsverbanden, waaronder de Gemeenschappelijke
Regeling IJSSELgemeenten.
In het programma is ook opgenomen wat het doel is van het onderzoek, de
vraagstelling, de aanpak, de onderzoeksmethode en de planning. Hierover heeft
overleg plaatsgevonden met de begeleidingsgroep uit de gemeenteraad.
Het programma is op 22 december 2014 ter kennis gebracht van de gemeenteraad
en van het college van burgemeester en wethouders.

1.1 Aanleiding voor het onderzoek
De gemeente Krimpen aan den IJssel neemt deel aan diverse
samenwerkingsverbanden, zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk.
Per 1 januari 2015 neemt de gemeente deel aan de samenwerking
IJSSELgemeenten. Tevens heeft de gemeente besloten aan te sluiten bij de andere
23 gemeenten van de Stadsregio Rotterdam en van het Stadsgewest Haaglanden om
een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan voor de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag.
Hoewel intergemeentelijke samenwerking niet meer is weg te denken, is het voor de
individuele gemeente van belang dat voldaan wordt aan de eisen van goed openbaar
bestuur (governance). Governance houdt in dat er regels zijn voor goed bestuur en
goed toezicht en regels voor een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden tussen de betrokken overheden.
1.2 Doel en focus van het onderzoek
Het onderzoek is gericht op de inrichting van de governance van drie van de
publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Krimpen aan den
IJssel participeert.
De focus zal liggen op twee nieuwe samenwerkingsverbanden, te weten de:
 samenwerking IJSSELgemeenten
 samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag
en de bestaande:
 samenwerking DCMR Milieudienst Rijnmond.
Tot deze keuze is gekomen door toepassing van een aantal criteria, waarbij aan een
van de volgende criteria moet zijn voldaan:
 een samenwerkingsverband waarbij een openbaar lichaam de bevoegdheden
uitoefent;
 een samenwerkingsverband dat bevoegdheden van het college van burgemeester
en wethouders uitoefent;
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 een samenwerkingsverband voor meerdere terreinen van overheidszorg;
 een samenwerkingsverband dat direct invloed heeft op de dienstverlening van de
inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
De geselecteerde samenwerkingsverbanden voldoen alle aan één of meer van de
genoemde criteria.
1.3 Vraagstelling
De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidt:
Hoe is de governance van deze publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden
geregeld, waarin de gemeente Krimpen aan den IJssel participeert?
Deze onderzoeksvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. In welke publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden participeert de gemeente
Krimpen aan den IJssel?
2. Hoe is de governance van de drie genoemde samenwerkingsverbanden
ingericht?
3. Op welke wijze kan de gemeente Krimpen aan den IJssel invulling geven aan het
besturen van het samenwerkingsverband, het houden van toezicht en het
afnemen van verantwoording (van het bestuur) van het samenwerkingsverband?
4. In hoeverre maakt de gemeente Krimpen aan den IJssel gebruik van deze
mogelijkheden?
5. Welke verbeteringen zijn wat betreft de governance van de gemeente Krimpen
aan den IJssel aan te bevelen?
1.4 Aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een documentenstudie, interviews en
het voeren van een gesprek.
Introductie
Het onderzoek is van start gegaan met een introductiegesprek met de concernjurist
van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Documentenstudie
Door de gemeentelijke organisatie zijn relevante documenten, zoals de teksten van
de gemeenschappelijke regelingen, verordeningen en bijbehorende toelichtingen van
de drie genoemde samenwerkingsverbanden ter beschikking gesteld. Door deze te
bestuderen is een beeld verkregen hoe de gemeente Krimpen aan den IJssel de
governance inricht.
Gesprek met een delegatie van de gemeenteraad
Met een delegatie van de gemeenteraad is op 7 april 2015 een afzonderlijk gesprek
gevoerd. De meeste fracties waren hierbij vertegenwoordigd.
Interviews
Na de documentenstudie zijn interviews gehouden met de verantwoordelijk
portefeuillehouders in het college van burgemeester en wethouders, de
gemeentesecretaris, loco-gemeentesecretaris en de concernjurist. Voorafgaand aan
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de interviews is ter voorbereiding een interviewprotocol toegezonden. Na het gesprek
is een gespreksverslag opgesteld en voor eventueel commentaar aan de
geïnterviewden gestuurd.
1.5 Analyse en rapportage
Voor de uitvoering van het onderzoek is een model gehanteerd, dat als een checklist
kan worden gebruikt bij het aangaan van een nieuw samenwerkingsverband. Dit is
gebaseerd op het Handboek Verbonden Partijen, dat is opgesteld door Deloitte in
samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Kenniscentrum ‘Publiek Private Samenwerking’ (PPS) van het Ministerie van
Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Het is als bijlage 1 bij dit rapport gevoegd.
Het conceptrapport is voor technisch wederhoor voorgelegd aan de ambtelijke
organisatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel en na verwerking van de
reacties is het definitieve rapport met conclusies en aanbevelingen opgesteld. Het is
vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden en ter kennis gebracht van het college
van burgemeester en wethouders voor een bestuurlijke reactie.
Hoofdstuk 2 bevat een beknopte toelichting op het fenomeen samenwerkingsverband
dan wel verbonden partij en wat verstaan moet worden onder governance.
In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 4
bevat de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek.
1.6 Begeleidingsgroep
De begeleidingsgroep uit de gemeenteraad heeft het onderzoek begeleid, daarbij
ondersteund door de griffie. Deze groep bestond uit mevrouw F.A. Snel en de heren
L. Pols en A. Timm.
Op 3 februari 2015 is met deze groep een tussenrapportage besproken.
De voortgang van het onderzoek is in drie besprekingen gevolgd.
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Hoofdstuk 2

Samenwerkingsverbanden in soorten en maten
Nieuwe bestuurlijke en maatschappelijke opgaven stellen hoge eisen aan de
bestuurskracht van gemeenten. Een van de mogelijkheden om die te versterken is
met andere gemeenten samen te werken.
Dit hoofdstuk bevat een beknopte toelichting op dit fenomeen en op de geldende
wettelijke voorschriften. Ook wordt toegelicht wat onder governance moet worden
verstaan.

2.1 Samenwerking is usance
Steeds meer werken gemeenten op diverse manieren en op diverse beleidsterreinen
samen en de zoektocht naar de beste samenwerkingsvorm houdt menig
gemeentebestuur bezig1.
Het grote voordeel van samenwerking is dat dit de voordelen biedt van
schaalvergroting (onder andere grotere efficiëntie, effectiviteit en
kwaliteitsverbetering)2 en (regionale) afstemming zonder dat de gemeente zijn
politiek-bestuurlijke autonomie verliest en de maatschappelijke betrokkenheid intact
blijft.
Het aantal samenwerkingsverbanden is de afgelopen jaren gegroeid3 en daarmee het
belang dat gemeenten hechten aan samenwerking, terwijl de signalen over de
bedreiging van de lokale democratie sterker worden4. Dat is de reden geweest dat op
initiatief van de Tweede Kamer, de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) op 27 juni 2014 aan de Raad voor het openbaar bestuur
(Rob) heeft gevraagd te adviseren hoe de democratische legitimiteit van regionale
samenwerkingsverbanden kan worden geborgd.
Ondertussen buigt menig gemeenteraad zich steeds vaker en nadrukkelijker over de
vraag wat de mogelijkheden zijn om kaders te stellen en te controleren bij
samenwerking en met name bij verbonden partijen. De kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraad ten aanzien van samenwerking, in het
bijzonder verbonden partijen, wordt steeds belangrijker nu onder invloed van de
decentralisaties in het sociaal domein, gemeenten zich genoodzaakt dan wel
gedwongen voelen meer samen te werken, met elkaar, maar ook met private partijen.
Veel taken kunnen heel goed en soms ook beter dan de gemeente dat kan, worden
uitgevoerd door derden. De verhouding met derden kan de vorm krijgen van een
subsidierelatie, een inkooprelatie of deelname in bestuurlijke en financiële zin.
1

De VNG ondersteunt de gemeenten daarbij met handreikingen, zoals: Grip op samenwerken, VNG, november 2012
en Intergemeentelijke samenwerking toegepast, oktober 2013. Zie ook: Grip op regionale samenwerking, handreiking
voor gemeenteraadsleden en griffiers, 2015.
2
In de literatuur worden de volgende drijfveren onderscheiden om te komen tot samenwerking: schaalvoordelen,
oplossen van kwetsbaarheden, effectiever werken, profiteren van elkaar, kwaliteit en continuïteit.
3
Uit cijfers van het CBS blijkt dat gemeenten in 2005 6% van hun begroting uitgaven aan samenwerkingsverbanden.
In 2010 was dit gestegen tot bijna 14% en in 2012 tot 17,4%. Dit is nog zonder de samenwerking in het sociaal
domein.
4
Uit een enquête van raadslid.nu blijkt dat zeven van de tien raadsleden vinden dat het toenemend aantal
gemeenschappelijke regelingen een bedreiging vormen voor de lokale democratie.
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De organisatie die door de gemeente wordt gesubsidieerd, kan aangeduid worden als
‘gesubsidieerde instelling’ en een organisatie waarbij de gemeente inkoopt, wordt
‘leverancier’ genoemd. Als laatste heet een organisatie waarin de gemeente
bestuurlijk en financieel deelneemt: een ‘verbonden partij’.
Het gaat bij verbonden partijen om organisaties die niet (integraal) behoren tot de
gemeentelijke organisatie, maar die de gemeente inzet om één of meer van haar
publieke belangen te behartigen. Dit zijn partijen waarin de gemeente een bestuurlijk
belang heeft (door middel van afgevaardigden in het bestuur) en waar het een
financiële relatie mee heeft5.
2.2

Samenwerkingsverbanden in soorten en maten
De Rob constateert in het eerste deel van haar advies van 19 januari 2015 dat
samenwerkingsverbanden onder diverse namen voorkomen, zoals: verbonden
partijen, gemeenschappelijke regelingen, bestuursovereenkomsten, publiek-private
samenwerkingsconstructies (PPS) met CV’s (commanditaire vennootschappen),
BV’s, NV’s, stichtingen, publieke corporaties.
In de bestuurlijke praktijk blijkt dat elk samenwerkingsverband daarbij zijn eigen
kenmerken heeft ten aanzien van:
 aantal samenwerkende gemeenten/partijen;
 aanleiding en doel van de samenwerking;
 omvang van de samenwerking (taken en financiën);
 inhoud van de samenwerking (gericht op overleg, afstemming en coördinatie
(= licht) of gericht op uitvoering, al dan niet met overdracht van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (= zwaar));
 risico’s (bestuurlijk, politiek, financieel) en risicobeheersing;
 juridische vormgeving;
 inrichting van het samenwerkingsverband (governance, zoals planning & control);
 bestuurlijke aansturing;
 wijze van informatievoorziening aan de deelnemende gemeenten/partijen;
 beïnvloedingsmogelijkheden door de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten;
 verantwoording door en toezicht op het samenwerkingsverband;
 wijze van beëindiging van de samenwerking.
Deze variatie is enerzijds logisch: per taak, bevoegdheid of vraagstuk wordt de
samenwerking gekozen die het beste past. Anderzijds leidt dit ook tot een
gevarieerde wijze van aansturing, wat kan leiden tot gebrek aan overzicht voor de
gemeenteraad.
Bij het maken van een vormkeuze (bijvoorbeeld het sluiten van een publiekrechtelijke
overeenkomst in de vorm van een gemeenschappelijke regeling) is het belangrijk dat
de aandacht eerst uitgaat naar de visie en de doelstellingen van de samenwerking,
naar de keuze en de identiteit van de samenwerkingspartners, de uitgangspunten ten
Het begrip ‘verbonden partij’ is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1, lid b
als volgt gedefinieerd: ‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk
de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.’
5
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aanzien van de aansturing en democratische legitimatie, voordat een
samenwerkingsvorm wordt gekozen. De vorm van samenwerking volgt met andere
woorden de inhoud en is maatwerk.
In dit onderzoek ligt de focus op drie verbonden partijen. Zowel de publiekrechtelijke
als de privaatrechtelijke vorm komt in de praktijk vaak voor, waarbij de
publiekrechtelijke vorm van de gemeenschappelijke regeling de voorkeur heeft van
de wetgever6, omwille van democratisch waarborgen, zoals openbaarheid en politieke
verantwoordelijkheid.
Kenmerkend voor elk samenwerkingsverband dat is ingesteld bij een
gemeenschappelijke regeling (GR) is dat de organisatie wel onderdeel is van het
gemeentebestuur, maar op afstand staat: het wordt verlengd lokaal bestuur
genoemd. Voor elk type samenwerking is het essentieel dat de instrumenten voor
democratische (bij)sturing en (tussentijdse) controle, het afnemen van
verantwoording en uitoefenen van toezicht goed zijn geregeld. Met andere woorden:
Aan welke knoppen kan de gemeenteraad draaien om grip uit te oefenen op deze
samenwerkingsverbanden en welke informatievoorziening is daarvoor nodig?
De relatie tussen de gemeente en een verbonden partij kan zeer complex zijn. Zeker
als er sprake is van een samenwerkingsrelatie op basis van een bijzondere
privaatrechtelijke constructie waar veel geld mee gemoeid is. Extra complex wordt het
als met andere gemeenten wordt samengewerkt binnen een samenwerkingsverband
voor het ontwikkelen en vaststellen van beleid en het uitvoeren daarvan. Daar komt
bij dat de overdracht van bevoegdheden aan het samenwerkingsverband impliceert
het delen van zeggenschap en sturing met de andere deelnemers aan de
samenwerking.
Het inzetten van een verbonden partij biedt extra kansen en risico’s in vergelijking
met realisatie door de eigen organisatie. Kansen liggen er op het gebied van
kostenbesparing, verbetering van de kwaliteit van de uitvoering en de effectiviteit.
Het aangaan brengt ook een aantal risico’s met zich mee. Financiële risico’s,
bestuurlijke risico’s en politieke risico’s. Het aangaan van een samenwerking leidt nu
eenmaal tot veranderingen in taken en verantwoordelijkheden binnen de
gemeentelijke bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Ook de wijze van samenwerken moet worden afgestemd tussen de deelnemende
gemeenten. Als zij een gezamenlijke taak willen uitvoeren, is niet de hiërarchische
verhouding bepalend, maar de gezamenlijke missie en het gezamenlijk belang van de
samenwerkende gemeenten. Dit weerspiegelt zich in de onderlinge verhoudingen
tussen de besturen en de ambtelijke organisaties. Voor concurrentie en animositeit is
dan geen plaats, daarentegen juist wel voor het centraal stellen van het behalen van
het gezamenlijk gestelde doel met respect voor eventuele verschillen tussen de aan
de samenwerking deelnemende gemeenten.

De Wet gemeenschappelijke regelingen vormt de wettelijke grondslag voor publiekrechtelijke samenwerkingsvormen
en stelt specifieke eisen aan gemeenschappelijke regelingen.
6

6/38

SAMEN NAAR BETER

Samenwerken moet tot voordeel strekken van de deelnemende gemeenten. Als op
meerdere terreinen wordt samengewerkt, kunnen de voordelen wel per gemeente
verschillen. Het is aan de deelnemende gemeenten om af te spreken hoe hiermee
wordt omgegaan. Een aandachtspunt bij intergemeentelijke samenwerking is hoe
invulling wordt gegeven aan de democratische legitimatie en controle, met andere
woorden: aan de governance.
In dit onderzoek ligt de focus op de wijze waarop voor de drie geselecteerde
gemeenschappelijke regelingen de governance is ingericht.
2.3

Governance
Het inrichten van de democratische (bij)sturing en (tussentijdse) controle, het
afnemen van verantwoording en uitoefenen van toezicht wordt samengevat onder het
begrip governance, oftewel: goed besturen. Dit is weergegeven in figuur 1.
Onder het begrip governance wordt het volgende verstaan:
Het sturen en controleren van overheidsorganisaties en door de overheid in het leven
geroepen organisaties, de verantwoording die daarover wordt afgelegd en het
toezicht dat daarop wordt uitgeoefend ten behoeve van belanghebbenden.7
Figuur 1 Governance-model

Toezicht

Sturing

Verbonden
partijen

Verantwoording

Governance bestaat uit de volgende onderdelen:
 Sturing
 Controle
 Verantwoording
 Toezicht

7

Ministerie van Financiën, 1996.
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Sturing
Sturing is het proces waarbij door de gemeenteraad richting wordt gegeven aan een
organisatie om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Het gaat om het ‘uitzetten van
de koers’.
Controle
Controle is het proces waarbij een stelsel van maatregelen en procedures wordt
ingevoerd en gehandhaafd, zodat de gemeenteraad kan vaststellen of de uitvoering
in overeenstemming is en blijft met de gemaakte plannen. Zonodig wordt er
bijgestuurd. Het gaat om het ‘op koers houden’ van de organisatie.
Verantwoording
Verantwoording betekent het rekenschap afleggen aan de gemeenteraad door de
organisatie middels bijvoorbeeld voortgangsrapportages en het jaarverslag. Het gaat
erom dat de organisatie ‘in control’ is.
Toezicht
Toezicht is de beoordeling door een externe toezichthouder, zoals de accountant, of
de processen van de organisatie voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
De wijze waarop de governance vorm en inhoud kan krijgen dient te passen binnen
het stelsel van verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling volgens de
Gemeentewet en dient te voldoen aan de voorschriften van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
2.4

Governance van verbonden partijen binnen wet- en regelgeving
Aangezien samenwerking op grond van een GR verlengd lokaal bestuur is, geldt de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die tussen de
bestuursorganen binnen de gemeente geldt, ook onverkort bij samenwerking. Dat
betekent dat bij samenwerking waarbij ook de bevoegdheid om beleid te maken wordt
overgedragen, de gemeenteraad daartoe zal moeten besluiten. Er is dan sprake van
een raadsregeling. Betreft het een samenwerking voor uitvoeringstaken, dan kan het
college van burgemeester en wethouders daartoe besluiten en is er sprake van een
collegeregeling. In de Wgr8 is echter bepaald dat het college van burgemeester en
wethouders in dat geval wel vooraf toestemming moet vragen aan de gemeenteraad,
zodat de besluitvorming democratisch is geborgd. In de praktijk komen vaak
gemengde regelingen voor, waarbij aan het samenwerkingsverband zowel
beleidstaken als uitvoerende taken zijn overgedragen. In dat geval zullen alle
betrokken bestuursorganen (de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders en soms ook de burgemeester) moeten besluiten tot het aangaan van de
gemeenschappelijke regeling.
De focus in dit onderzoek ligt op de drie geselecteerde gemeenschappelijke
regelingen, waarbij in alle drie de gevallen een nieuw openbaar lichaam is ingesteld
dat rechtspersoonlijkheid bezit en dat zelfstandig besluiten kan nemen in het

8

Artikel 1, lid 2.
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rechtsverkeer. De Wgr9 heeft voor dit type gemeenschappelijke regeling bepaald dat
er dan sprake is van drie bestuursorganen, te weten:
 het algemeen bestuur
 het dagelijks bestuur
 de voorzitter
Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het samenwerkingsverband en is
eindverantwoordelijk voor alles wat in het samenwerkingsverband gebeurt. In het
algemeen bestuur zitten vertegenwoordigers van de gemeenteraad als het om een
raadsregeling of een gemengde regeling gaat en vertegenwoordigers van het college
van burgemeester en wethouders als het een collegeregeling betreft. De leden van
het algemeen bestuur vertegenwoordigen de belangen van de eigen gemeente in het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Zij vervullen de kaderstellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende rol of met andere woorden: de
opdrachtgeversrol.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse aangelegenheden, het voorbereiden
en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur. De leden van het dagelijks
bestuur behartigen de belangen van het samenwerkingsverband. Zij vervullen de
eigenaars- en opdrachtnemersrol.
De voorzitter is belast met het vertegenwoordigen van het openbaar lichaam als
rechtspersoon en het voorzitten van het algemeen bestuur en van het dagelijks
bestuur. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Hij of zij
vervult de rol die vergelijkbaar is met die van de burgemeester in de gemeente.
Alle bestuursleden van het samenwerkingsverband zijn verantwoording verschuldigd
aan de gemeenteraad van de eigen gemeente.
Het samenwerkingsverband dat is ingesteld op grond van een gemeenschappelijke
regeling is op grond van de Wgr verplicht de gemeenteraad te voorzien van
informatie. Zo moet de gemeenteraad vóór 15 april van elk jaar een kadernota krijgen
met daarin de belangrijkste financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor het
navolgende kalenderjaar. Ongeveer tegelijkertijd met de kadernota moet de
gemeenteraad ook de beschikking krijgen over een voorlopig jaarverslag van het
samenwerkingsverband over het afgelopen jaar. Enkele weken later wordt de
kadernota opgevolgd door de ontwerp-begroting van het samenwerkingsverband.
Via de eigen gemeentebegroting en het gemeentelijk jaarverslag krijgt de
gemeenteraad van het eigen college van burgemeester en wethouders informatie in
de paragraaf verbonden partijen.
Dit is de wijze waarop de structurele informatievoorziening wettelijk is geregeld.
Daarnaast bestaat er voor het samenwerkingsverband en het eigen college van
burgemeester en wethouders de plicht de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd op
andere momenten alle inlichtingen te verstrekken die de gemeenteraad nodig heeft.10
9
10

Artikel 12, lid 1.
Artikel 169 Gemeentewet.
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2.5

Rollen en verantwoordelijkheden
Voor de toepassing van de wettelijke mogelijkheden voor de gemeenteraad om
invloed uit te oefenen op het samenwerkingsverband kan onderscheid gemaakt
worden naar de volgende fasen:
 Totstandkomingsfase
 Implementatiefase
 Doorontwikkelingsfase
Totstandkomingsfase
In het algemeen zal het college van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad voorstellen om een samenwerkingsverband aan te gaan. Het is dan
van belang van het college van burgemeester en wethouders een visie te eisen ten
aanzien van intergemeentelijke samenwerking in het algemeen, de taken die
daarvoor in aanmerking dienen te komen, de motieven tot samenwerking en de
voorwaarden waaronder de samenwerking kan worden aangegaan. Veel gemeenten
doen uitspraken over deze onderwerpen door een nota verbonden partijen vast te
stellen.
Om als gemeenteraad een goede afweging te kunnen maken over een voorstel om
voor bepaalde taken een concrete samenwerking aan te gaan, dient het voorstel de
volgende onderdelen te bevatten:
 Welke bevoegdheden worden overgedragen?
 De bestuurssamenstelling.
 De voorwaarden van toe- en uittreding.
 De structurele en incidentele informatievoorziening vanuit het
samenwerkingsverband.
 Eventuele alternatieven die zijn onderzocht.
 Een plan om de samenwerking te implementeren, zoals het proces en het
benodigde budget.
 De tussentijdse betrokkenheid van de gemeenteraad bij de totstandkoming van
de samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een raadswerkgroep.
Implementatiefase
In deze fase worden de gemaakte afspraken en genomen besluiten uitgevoerd. In de
praktijk blijkt vaak dat er op onderdelen nadere detailbeslissingen genomen moeten
worden. Het is de periode van het laten groeien van de samenwerking en het
oplossen van hobbels die zich zullen voordoen.
Om te waarborgen dat de gemeenteraad in deze fase voldoende betrokken wordt en
invloed kan uitoefenen, is het van belang dat afspraken worden gemaakt over:
 de betrokkenheid bij het implementatieproces, bijvoorbeeld in de vorm van een
raadswerkgroep. Hiervoor kunnen de kwartiermakers of experts worden
uitgenodigd;
 de verdere invulling en detaillering van de informatievoorziening aan de
gemeenteraad;
 de wijze van vertegenwoordiging in het algemeen en dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband;
 de wijze waarop de bestuursleden verantwoording afleggen aan de
gemeenteraad van het door hen gevoerde bestuur;
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hoe met de gemeenteraad van de andere deelnemende gemeenten contact zal
worden onderhouden.

Doorontwikkelingsfase
In deze fase gaat het erom dat het samenwerkingsverband zijn doelen bereikt.
Er moet invulling gegeven worden aan de wettelijke informatieverplichting en de
overige gemaakte afspraken. Voor de gemeenteraad is het van belang:
 periodieke informatie te ontvangen over de inhoudelijke en financiële prestaties
en deze te bespreken met de vertegenwoordigers in het bestuur in het verband
van bijvoorbeeld een raadswerkgroep. Desgewenst kunnen experts hierbij worden
uitgenodigd;
 besluiten te nemen op de van het samenwerkingsverband ontvangen wettelijk
voorgeschreven documenten, door een zienswijze in te dienen;
 af te stemmen, bijvoorbeeld in de raadswerkgroep, welke inbreng de
vertegenwoordiger in het algemeen bestuur namens de gemeente Krimpen aan
den IJssel zal hebben, al dan niet in samenspraak met de gemeenteraad van de
andere deelnemende gemeenten;
 na te gaan of het mogelijk is dat enkele raadsleden zich specialiseren in de
governance van verbonden partijen, dat wil zeggen: het (bij)sturen, controleren,
verantwoording nemen en organiseren van het toezicht.
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Hoofdstuk 3

Verbonden partijen van Krimpen aan den IJssel
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven. Aan elk
onderdeel van de governance is een paragraaf gewijd, die wordt afgesloten met
bevindingen.
Eerst volgt een beschrijving van de verbonden partijen van de gemeente Krimpen
aan den IJssel.

3.1 De verbonden partijen van Krimpen aan den IJssel
De gemeente Krimpen aan den IJssel kent vele samenwerkingsverbanden waaraan
zij deelneemt. Deze staan in de gemeentebegroting 2015 in de paragraaf verbonden
partijen, op pagina 88 (zie tabel 1). Wat dat betreft vormt zij geen uitzondering ten
opzichte van andere gemeenten. Gemiddeld neemt een gemeente deel aan acht
gemeenschappelijke regelingen en negen privaatrechtelijk vormgegeven
samenwerkingsverbanden11.
Tabel 1

Overzicht van verbonden partijen, uit de gemeentebegroting 2015 van Krimpen aan den IJssel

Noot: bedragen in € x 1.000.

3.2 De bestuurlijke oriëntatie van Krimpen aan den IJssel
Uit de deelname van de gemeente Krimpen aan den IJssel aan
samenwerkingsverbanden, is ook af te leiden hoe de bestuurlijke oriëntatie is.
Zichtbaar wordt tot welke regio de gemeente Krimpen aan den IJssel zich vindt
behoren, want met de gemeenten in die regio zullen de meeste
samenwerkingsverbanden bestaan. Dit gegeven is belangrijk, omdat, zo blijkt uit

11

Eerste deel van het advies van de Rob aan de minister van BZK d.d. 19 januari 2015, pagina 25 .
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wetenschappelijk onderzoek, wanneer een aantal kenmerken in een regio
samenvallen, intergemeentelijke samenwerking meer resultaten zal opleveren.
Prof.dr. M.J.G.J.A. (Marcel) Boogers, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit
Twente op het gebied van innovatie en regionaal bestuur, komt op grond van zijn
wetenschappelijk onderzoek12 tot de conclusie dat intergemeentelijke samenwerking
meer resultaten oplevert, wanneer:
 er een strategische visie is op een geografisch gebied tussen gemeente en
provincie;
 er een set van bestuurlijke samenwerkingsafspraken is;
 het gebied een levende werkelijkheid is waarin mensen samenleven en hun
wensen en problemen definiëren.
Dit is weergegeven in figuur 2.
Figuur 2

Samenhang tussen strategie, bestuur en samenleving

Op basis van wetenschappelijke theorieën komt Boogers tot de volgende lessen voor
versterking van regionale samenwerking (Marcel Boogers, Het raadsel van de regio;
waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert (2013):
- Sens of urgency:

- Regionaal leiderschap:

Er moet een breed gedragen besef zijn van
regionale problemen of ontwikkelingskansen, die
alle betrokkenen ervan doordringt dat niets doen
geen optie is. Ook regionale bedrijven en
instellingen moeten een bijdrage leveren aan het
formuleren van regionale opgaven.
Het is raadzaam dat, naast de burgemeester van
de grootste stad in de regio, ook iemand uit het
bedrijfsleven een trekkende en leidende rol

De onderzoeksresultaten zijn door hem gepresenteerd op 17 oktober 2013 ter gelegenheid van zijn aanvaarding
van het hoogleraarschap Innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.

12
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speelt bij het ontwikkelen en realiseren van
regionale agenda’s.
- Informele netwerken:
Netwerken, informele contacten en
ontmoetingsplaatsen waar informele netwerken
kunnen worden verbreed en verdiept zijn
belangrijk.
- Maatschappelijke verbondenheid: Een sterke maatschappelijke verbondenheid bij
de ontwikkeling van de regio is een belangrijke
voorwaarde voor succes, bestuurlijke impasses
te doorbreken en resultaten te boeken.
- Samenwerkingspartners:
Hoe meer partners in de regio samenwerken en
hoe meer ze van elkaar verschillen in macht en
middelen, hoe lastiger het zal zijn om resultaten
te boeken.
Aan de gemeente Krimpen aan den IJssel is gevraagd aan te geven met welke
andere gemeenten wordt deelgenomen in een gemeenschappelijke regeling. Deze
opgave is als bijlage 2 bij dit rapport gevoegd. Op basis van deze gegevens is
onderstaande kaart (kaart 1) gemaakt, waaruit blijkt dat de gemeente Krimpen aan
den IJssel bestuurlijk georiënteerd is op de Rotterdamse regio, zoals tijdens de
interviews ook is aangegeven.
Kaart 1

Bestuurlijke oriëntatie van Krimpen aan den IJssel

Wassenaar

Alphen aan den Rijn

Aantal (gedeelde) samenwerkingsverbanden
Leidschendam-Voorburg

1 t/m 2

's-Gravenhage

Bodegraven-Reeuwijk

Zoetermeer

3 t/m 5

Waddinxveen
Rijswijk

6 t/m 8

Pijnacker-Nootdorp

Gouda

Lansingerland

Delft

Westland

Zuidplas

Midden-Delfland
Krimpenerwaard
Capelle aan den IJssel
Maassluis

Schiedam
Vlaardingen
Rotterdam

Westvoorne
Brielle

Krimpen aan den IJssel

Ridderkerk
Albrandswaard

Hellevoetsluis
Nissewaard

Goeree-Overflakkee
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3.3 Samenwerking IJSSELgemeenten
Op 24 april 2014 is door het aangaan en vaststellen van de GR-IJSSELgemeenten
door de colleges van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel en
Capelle aan den IJssel het openbaar lichaam IJSSELgemeenten opgericht.
Taken
Het samenwerkingsverband van de twee gemeenten voorziet in een ambtelijke
samenwerking voor de organisatieonderdelen sociale zaken en ICT per 1 januari
2015. Na verloop van tijd zal worden bezien of uitbreiding met andere
bedrijfsvoeringsactiviteiten zinvol is.
Juridische vorm
Een collegeregeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van
Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.
Bestuurssamenstelling
De wethouders Blankenberg en De Leeuw zijn lid van het algemeen bestuur en van
het dagelijks bestuur.
De voorzitter is een van de twee door de gemeente Capelle aan den IJssel
benoemde wethouders.
3.4 Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Eveneens per 1 januari 2015 is de MRDH van start gegaan. In de nieuwe organisatie
zijn deels taken van de Stadsregio Rotterdam en van het Stadsgewest Haaglanden
ondergebracht, die in de loop van 2015 wordt opgeheven.
Taken
Verkeer en vervoer (uitvoering taken van de Vervoersregio voor Rotterdam en Den
Haag) en economisch vestigingsklimaat.
Juridische vorm
Een gemengde regeling tussen de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en
wethouders en de burgemeesters van 23 gemeenten, die behoorden tot de (oude)
Wgr-plusregio’s Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden.
Bestuurssamenstelling
De volgende gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en
wethouders maken deel uit van respectievelijk het algemeen bestuur,
bestuurscommissies en adviescommissies.
De heer Oosterwijk (wethouder) is lid van het algemeen bestuur en van de
bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat (EV).
De heer Boudesteijn (wethouder) is lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit
(VA).
De heren Butter en Pols (raadsleden) zijn lid van de adviescommissie VA.
De heren Vogelaar en Derickx (raadsleden) zijn lid van de adviescommissie EV.
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3.5 Samenwerking DCMR
De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien
gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In
dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere
overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD.
De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. De DCMR is ook RUD (Regionale
Uitvoeringsdienst).
Taken
De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en
veilige regio, door:
 opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
 maken van vergunningen;
 monitoren van milieukwaliteit;
 adviseren over milieu en veiligheid;
 optreden bij overlast en incidenten.
Juridische vorm
Sinds 1 januari 2014 geldt een gewijzigde gemengde regeling tussen de
gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters
van vijftien gemeenten en provinciale staten, het college van gedeputeerde staten en
de commissaris van de koning van de provincie Zuid-Holland.
Bestuurssamenstelling
De heer Oosterwijk is lid van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.
3.6 Inrichting van de governance
Governance bestaat uit de vier onderdelen, zoals beschreven in paragraaf 2.3. In
deze paragraaf worden de uitkomsten van het onderzoek op deze onderdelen
beschreven, dat wordt afgesloten met de bevindingen.
Sturing
Samenwerking IJSSELgemeenten
Nadat de colleges van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel en
van Capelle aan den IJssel eind september 2011 de intentie hadden uitgesproken om
te komen tot een vorm van samenwerking tussen beide gemeenten, is een extern
adviesbureau opdracht gegeven wat de mogelijkheden zijn.
Het rapport van dit adviesbureau verscheen in april 2012. Dit was aanleiding voor
beide colleges van burgemeester en wethouders om een convenant aan te gaan voor
de samenwerking op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering, meer specifiek
ten aanzien van de uitvoeringsorganisaties sociale zaken en ICT. Doelen van de
samenwerking zijn het behalen van gezamenlijke synergievoordelen in kwaliteit,
continuïteit, flexibiliteit en efficiency.
Bij brief van 6 juni 2012 is de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken ten
aanzien van het convenant. Ook is een toelichting gegeven tijdens de
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raadscommissievergadering op 21 juni 2012. In de brief van 11 september 2012 deelt
het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad mee, dat naar
aanleiding van de door verschillende fracties ingestuurde zienswijzen, rekening zal
worden gehouden met daarin naar voren gebrachte wensen, zoals het handhaven
van een volledige frontoffice-functie in Krimpen aan den IJssel. Ook zal uitbreiding
van taken niet aan de orde zijn, voordat er een evaluatie is uitgevoerd.
Dit laatste is door het college van burgemeester en wethouders nog eens bevestigd
bij brief van 12 februari 2013 aan de gemeenteraad, als antwoord op een brief van de
fractievoorzitters uit de gemeenteraad.
De stand van zaken wordt bij brief aan de gemeenteraad meegedeeld van 3 juni
2013, waarin wordt aangekondigd dat toestemming zal worden gevraagd voor
vaststelling van de GR.
Dit vindt vervolgens plaats in de commissievergadering van 13 februari en de
raadsvergadering van 6 maart 2014.
In de GR is bepaald dat het algemeen bestuur bestaat uit twee leden en twee
plaatsvervangend leden van elk van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks
bestuur bestaat eveneens uit twee leden van het college van burgemeester en
wethouders van elke deelnemende gemeente, inclusief de voorzitter van het bestuur.
De gemeentesecretarissen wonen de vergaderingen van het bestuur bij. De directeur
is de secretaris van het bestuur. Elk lid heeft één stem.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de leden van het algemeen bestuur en
het dagelijks bestuur van de gemeente Krimpen aan den IJssel als belangrijke taken
zien:
 uitvoeren van de opdracht die de gemeenteraad heeft meegegeven;
 bespreken in hoeverre harmonisatie van beleid en uitvoering mogelijk is, met
behoud van de couleur locale;
 opstellen van de begroting en bewaken dat deze conform wordt uitgevoerd;
 besluiten voorbereiden over toetreding van andere gemeenten.
Het bestuur is zich overigens nog aan het inwerken op deze taken.
De opgedragen taken aan het samenwerkingsverband worden vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst. In de praktijk heeft de verantwoordelijk
portefeuillehouder evenals voorheen contact met de verantwoordelijk
afdelingsmanager. Bij de huidige omvang van de samenwerking is dat nog goed
mogelijk. Voorstellen die financiële consequenties hebben, worden besproken in het
bestuur van IJSSELgemeenten.
Aangezien het beleid door de afzonderlijke gemeenten wordt vastgesteld, is het
voorstelbaar dat een ICT-beleidsplan wel voor beide gemeenten gezamenlijk wordt
voorbereid, maar in de afzonderlijke gemeenten zal worden vastgesteld.
De verwachting is dat dit niet aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, omdat dit
tot op heden ook niet gebeurde, vanwege de overweging dat dit een uitvoeringstaak
is die tot de verantwoordelijkheid behoort van het college van burgemeester en
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wethouders. De sturing door de gemeenteraad zal volgens een geïnterviewde niet
anders zijn dan nu voor de deelnemende gemeenten geldt. Voor wat betreft sociale
zaken is het beleid voorbehouden aan de gemeenteraden, hoewel er wel
harmonisatie plaatsvindt. De verordening zal door de eigen gemeenteraad worden
vastgesteld. Wat betreft de bedrijfsvoering vindt sturing plaats via de paragraaf
bedrijfsvoering van de gemeentebegroting en de reguliere planning & controlcyclus.
De totale uitgaaf die met de samenwerking IJSSELgemeenten is gemoeid, wordt via
de paragraaf verbonden partijen van de gemeentebegroting verantwoord. Deze is
gebaseerd op een verdeelsleutel in relatie tot de formatieve inbreng. Voor ICT komt
dit neer op een verdeling van 40%:60% voor respectievelijk de gemeenten Krimpen
aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Voor sociale zaken is deze verdeling
18%:82%. De verwachting bestaat dat na drie jaar de samenwerking een
kostenvoordeel oplevert.
De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
In navolgende brieven wordt de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
geïnformeerd over de benoeming van de bestuursleden en de directeur en worden de
voorgeschreven documenten, zoals de conceptbegroting, voor een zienswijze
voorgelegd.
Samenwerking MRDH
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, als kerngebied van de zuidelijke Randstad,
is samen met de regio’s Amsterdam en Eindhoven een van de kurken waar de
Nederlandse economie op drijft. Die constatering was in de vorige raadsperiode het
startpunt voor het vormgeven van de metropoolsamenwerking. Het proces kreeg een
extra impuls toen het kabinet besloot tot afschaffing van de Wgr-plusregio’s
Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden. Rijkstaken op het gebied van
verkeer en vervoer worden toegewezen aan de MRDH.
In nauwe samenwerking met de colleges van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraden kwam de voorbereiding van de MRDH tot stand middels het
Bestuursforum MRDH, waarin de burgemeester participeerde.
In het najaar van 2013 is een definitief voorstel voor het aangaan van een GR aan de
24 gemeenten gestuurd. De gemeenteraden hebben hierin een stevige positie. Naast
de zienswijzeprocedures worden adviescommissies van raadsleden ingesteld en een
rekeningcommissie. Er is een horizonbepaling13 opgenomen en een evaluatie na
twee jaar. De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel besloot op 3 oktober 2014
in te stemmen met de voorstellen, met inachtneming van de zienswijze.
In de GR is bepaald dat het algemeen bestuur bestaat uit 28 leden.
De gemeenteraden wijzen elk een bestuurslid aan. Daarnaast zijn de burgemeesters
van Rotterdam en Den Haag lid en de portefeuillehouder verkeer en vervoer. Er is
een stemverhouding naar rato van de grootte van de gemeente. Het dagelijks bestuur
De regeling geldt voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat in 2024 een evaluatie plaatsvindt en een voorstel
aan de gemeenteraden omtrent continuering.
13
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bestaat uit vijf leden, waaronder de burgemeesters van de twee grote steden als
voorzitter of vice-voorzitter. De voorzitter is beurtelings de burgemeester van één van
de twee grote steden. Er zijn twee bestuurscommissies ingesteld, te weten:
 een bestuurscommissie Vervoersautoriteit (VA), bestaande uit de
portefeuillehouders verkeer en vervoer van de deelnemende gemeenten en
 een bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV), bestaande uit de
portefeuillehouders economie van de deelnemende gemeenten.
Daarnaast is er een adviescommissie die adviseert omtrent de aangelegenheden van
de Vervoersautoriteit en een adviescommissie die adviseert omtrent het economisch
vestigingsklimaat. Leden zijn twee raadsleden van elk van de deelnemende
gemeenten.
Samenwerking DCMR
De Rekenkamer heeft geen documenten ontvangen inzake de totstandkoming van de
gewijzigde GR.
In de GR is bepaald dat het algemeen bestuur bestaat uit twintig leden. De provincie
wijst drie leden aan, de gemeente Rotterdam twee leden en de overige gemeenten
één lid. Er is een stemverhouding naar rato van de grootte van de gemeente, naast
de stemmen van de provincie. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden, te weten:
de voorzitter, de vicevoorzitter en vier andere leden. De vicevoorzitter wordt
aangewezen uit het algemeen bestuur op bindende voordracht van de gemeente
Rotterdam, een lid op bindende voordracht van gedeputeerde staten en de andere
drie leden op bindende voordracht van de colleges van burgemeester en wethouders
van een cluster van gemeenten. De voorzitter wordt aangewezen op bindende
voordracht van het college van gedeputeerde staten. Er kunnen commissies worden
ingesteld.
De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Uit interviews is gebleken dat de financiële sturing plaatsvindt via de
conceptbegroting van de DCMR die aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.
Het is gebruikelijk dat – op advies van de financiële adviseurs van de gemeenten –
de deelnemende gemeenten vooraf aan de DCMR het groei-indexcijfer bekend
maken als kader voor de nieuwe begroting. De inhoudelijke sturing vindt plaats via
het werkplan. Dit wordt gezien als een verantwoordelijkheid van het college van
burgemeester en wethouders.
Bevindingen
Bij de totstandkoming van de GR-IJSSELgemeenten is de gemeenteraad nauw
betrokken middels raadsinformatiebrieven. In een later stadium volgde de
behandeling in commissies en in de gemeenteraad. In het uiteindelijke voorstel zijn
de verschillende aspecten behandeld en zijn verschillende opties voor de juridische
vormgeving afgewogen.
De gemeente Krimpen aan den IJssel beschikt nog niet over een nota met algemene
uitgangspunten en afwegingscriteria die gehanteerd kan worden bij het nemen van
besluiten ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking (een nota verbonden
partijen). Dat heeft tot gevolg dat de gemeente Krimpen aan den IJssel vooral
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casuïstisch en pragmatisch kijkt naar mogelijkheden om samen te werken. Een van
de aanleidingen om samenwerking te zoeken is gelegen in de uitkomst van het
bestuurskrachtonderzoek van enkele jaren geleden (2009 – 2010), dat het verstandig
was de kwetsbaarheid op een aantal terreinen te verminderen door de samenwerking
te zoeken in de richting van Capelle aan den IJssel als meest natuurlijke partner.
Gelet op de oriëntatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op de Rotterdamse
regio ligt deze keuze ook voor de hand.
Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders bestaat om in de
loop van dit jaar een nota verbonden partijen op te stellen met een visie op
samenwerking en afwegingscriteria.
Hoewel onderkend wordt dat het belangrijk is aandacht te hebben voor de
verschillende rollen (eigenaar, opdrachtgever en klant, opdrachtnemer en
dienstverlener) en er checks and balances nodig zijn, willen de portefeuillehouders
streven naar praktische oplossingen. Op dit moment zijn in het bestuur van
IJSSELgemeenten geen portefeuilles onderscheiden, wat wellicht nodig zal blijken als
de samenwerking wordt uitgebreid met meer gemeenten, zoals met de gemeente
Zuidplas.
Via een Bestuursforum MRDH zijn de deelnemende gemeenten intensief betrokken
bij de totstandkoming van de GR. Dit is te zien aan de aangebrachte wijzigingen die
de positie van de gemeenteraden hebben versterkt. De implementatiefase breekt nu
aan en het is nog zoeken hoe de samenwerking het best vormgegeven kan worden.
De DCMR is een samenwerkingsverband met een lange historie die zijn nut heeft
bewezen door taken uit te voeren die de capaciteit en kunde van de individuele
gemeenten te boven gaat. Dat betekent dat er bij de deelnemende gemeenten geen
aanleiding is, zoals bijvoorbeeld een horizonbepaling, om te komen tot heroverweging
en wijziging van de samenwerking.
Controle
Samenwerking IJSSELgemeenten
De samenwerking bevindt zich in de implementatiefase, wat betekent dat de
bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden zich nog moeten uitkristalliseren. Op
ambtelijk niveau is er voor gekozen dat de loco-gemeentesecretaris de ambtelijke
opdrachtgeversrol invult, zolang de eigen gemeentesecretaris de functie van directeur
van de IJSSELgemeenten vervult. Daarmee is een scheiding in ambtelijke
verantwoordelijkheden aangebracht.
Er dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt hoe de gemeenteraad
geïnformeerd wordt over en betrokken wordt bij deze samenwerking. In het presidium
is inmiddels besloten14 dat de terugkoppeling uit verbonden partijen een vast punt
wordt op de agenda van de informatiecommissie. Daarnaast is de verantwoordelijk
portefeuillehouder van plan om jaarlijks een presentatie te laten geven door het hoofd
sociale zaken aan de gemeenteraad. Hij ziet het liefst een continuering van de
betrokkenheid zoals die ook voorheen bestond en sociale zaken nog een onderdeel
was van de gemeentelijke organisatie.

14

Besloten in de vergadering van het presidium op 21 april 2015.

20/38

SAMEN NAAR BETER

Samenwerking MRDH
Ook hiervoor geldt dat de samenwerking zich nog bevindt in de implementatiefase en
dat de bestuurlijke verantwoordelijkheden zich nog moeten uitkristalliseren.
Samenwerking DCMR
Met de DCMR bestaat een bestendige gedragslijn die bestaat uit ambtelijk
vooroverleg om te komen tot een werkplan waarin invulling wordt gegeven aan de
prioriteiten van het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel ten aanzien van
vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Het werkplan voor 2015 is aan het college van burgemeester en wethouders
aangeboden bij brief van 22 december 2014. Het is niet ter kennisname aangeboden
aan de gemeenteraad, aangezien dit tot heden niet gebruikelijk was.
In februari 2015 heeft de DCMR de eindrapportage 2014 aan het college van
burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel aangeboden met een
overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden op basis van het werkplan. Ook het
financiële resultaat van het werkplan 2014 is verantwoord. Hieruit blijkt dat het voor
103% is gerealiseerd. De lichte overbesteding is het gevolg van een toenemend
aanbod, maar valt binnen de afgesproken marges. Ook van dit document is het niet
gebruikelijk om het ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Bevindingen
Twee van de samenwerkingsverbanden bevinden zich nog in de implementatiefase,
waarbij de gemeenteraad op een verschillende wijze is betrokken.
Wat betreft de IJSSELgemeenten is de gemeenteraad niet vertegenwoordigd in het
bestuur van de GR en is daarmee afhankelijk van de informatie die door het college
van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel wordt gegeven.
Behoudens de wettelijke informatievoorziening en de informatie via de reguliere
planning & controlcyclus, is het de bedoeling van de betrokken wethouders van de
gemeente Krimpen aan den IJssel met de gemeenteraad hierover nadere afspraken
maken. Het is daarbij belangrijk dat er onderscheid wordt aangebracht tussen de
wethouders die lid zijn van het algemeen bestuur en de belangen van de gemeente
Krimpen aan den IJssel als opdrachtgever behartigen en de leden van het dagelijks
bestuur die de belangen van de GR behartigen als eigenaar en opdrachtnemer. Nu
dezelfde personen het algemeen en het dagelijks bestuur vormen, is de vraag hoe de
verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Het valt te overwegen binnen het dagelijks
bestuur te komen tot een portefeuilleverdeling.
Dit is mede van belang, omdat de uitvoering van de taken van sociale zaken niet
uitsluitend bedrijfsvoeringstaken betreffen, in de zin van ondersteuning van zuiver
administratieve interne processen, zoals wel geldt voor ICT. Ook worden taken van
service- en dienstverlening uitgevoerd, die direct de inwoners van de gemeente
Krimpen aan den IJssel raken en een beleidsmatige component kunnen bevatten. In
de praktijk blijken de beleidsmatige verschillen overigens gradueel te zijn. Waar er
verschillen zijn heeft de portefeuillehouder met de gemeenteraad afgesproken om in
dat geval te streven naar harmonisatie. Hij heeft de verwachting dat na verloop van
tijd het beleid gelijk zal zijn, wat de efficiënte uitvoering ten goede komt.
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Wat betreft de MRDH zijn gemeenteraadsleden zelf vertegenwoordigd in het bestuur
dan wel in een of meer adviescommissies. De wijze waarop deze leden hun mandaat
invullen en vervolgens verantwoording afleggen aan de gemeenteraad, moet zich nog
nader uitkristalliseren.
De DCMR bevindt zich in de doorontwikkelingsfase, die zich voor een belangrijk deel
afspeelt buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad, aangezien niet alle informatie
van de DCMR de gemeenteraad bereikt.
Verantwoording
Samenwerking IJSSELgemeenten
Gelet op het karakter van de GR, een collegeregeling, vindt verantwoording door het
bestuur van de GR allereerst plaats aan het eigen college van burgemeester en
wethouders. Niettemin zijn zowel het college van burgemeester en wethouders als de
collegeleden individueel verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad over het
door het gevoerde bestuur. Hoe dit het beste vormgegeven kan worden, is voorwerp
van nader overleg tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders.
Samenwerking MRDH
Gelet op het karakter van de regeling, een gemengde regeling, kan onderscheid
gemaakt worden tussen de vertegenwoordigende rol in het algemeen bestuur door
een gemeenteraadslid en de bestuurlijke rol van een lid van het college van
burgemeester en wethouders in het dagelijks bestuur. Het gemeenteraadslid
vertegenwoordigt het belang van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het lid van
het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de GR. In de
praktijk zal dit onderscheid niet zo duidelijk te maken zijn, omdat de belangen in
elkaars verlengde liggen en voor een belangrijk deel het regionale belang wil worden
gediend. Verder is de invloed van een individueel gemeenteraadslid in een dergelijk
omvangrijke samenwerking gering. De invloed kan wel toenemen als
gemeenteraadsleden van meer gemeenten gaan samenwerken in het algemeen
bestuur en elkaar proberen te vinden op inhoudelijke standpunten.
Samenwerking DCMR
Het beleidsmatige karakter van de taken waarop wordt samengewerkt is gering. Veel
taken zijn via wetgeving en kwaliteitsvoorschriften zodanig ingekaderd dat er voor
een belangrijk deel sprake is van uitvoering. Niettemin kan een gemeentebestuur
prioriteiten stellen ten aanzien van handhaving en toezicht. De prioriteiten worden nu
vooraf op ambtelijk niveau besproken en vastgelegd in het werkplan, dat jaarlijks
wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.
De mogelijkheid bestaat de gemeenteraad hierbij te betrekken. Tot heden is dat niet
gebeurd en vervult wethouder Oosterwijk de belangen van de gemeente Krimpen aan
den IJssel in zowel het algemeen als dagelijks bestuur.
Bevindingen
Twee van de samenwerkingsverbanden bevinden zich nog in de implementatiefase,
waarbij de gemeenteraad op een verschillende wijze is betrokken. Ten aanzien van
de IJSSELgemeenten dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden tussen de
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gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de individuele
collegeleden hoe de verantwoording zal worden ingericht. Voor de MRDH geldt dat
dit ook de afspraken betreft tussen de gemeenteraadsleden die de gemeente
Krimpen aan den IJssel vertegenwoordigen en de gemeenteraad.
Ten aanzien van de DCMR valt op dat de verantwoording op dit moment beperkt blijft
tot de formele verantwoording aan de hand van de jaarrekening met jaarverslag door
de DCMR en de paragraaf verbonden partijen in de gemeentelijke jaarrekening en
jaarverslag. De tekst van de GR is wat betreft de nieuwe termijnen in de gewijzigde
Wgr nog niet aangepast.
Toezicht
Volgens wettelijk voorschrift geldt voor de drie samenwerkingsverbanden een
verplichte accountantscontrole, die aan de deelnemende gemeenten wordt
aangeboden tegelijk met de jaarrekening en het jaarverslag. Voor de
IJSSELgemeenten is dit opgenomen in de financiële controleverordeningen.
Alleen voor de DCMR bestaat thans de gewoonte dat de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te
dienen. Aan de Rekenkamer zijn geen documenten ter hand gesteld die dit kunnen
toetsen. Voor de IJSSELgemeenten en voor de MRDH dient een dergelijke gewoonte
nog te worden ontwikkeld.
Bevindingen
Nu voor twee samenwerkingsverbanden het externe toezicht nog nader kan worden
ingevuld ter uitvoering van de financiële controleverordeningen, is te overwegen in
een raadscommissie, te denken valt aan de rekening- of auditcommissie, criteria en
kwaliteitseisen hierover te formuleren.
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Hoofdstuk 4

Conclusies en aanbevelingen
In dit rapport is verslag gedaan van het rekenkameronderzoek naar drie
samenwerkingsverbanden, waaraan de gemeente Krimpen aan den IJssel
deelneemt. In dit hoofdstuk worden op basis van de verkregen informatie en de
analyse conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. In paragraaf 4.1 vindt
de beantwoording van de deelvragen plaats. In paragraaf 4.2 wordt de centrale
onderzoeksvraag beantwoord. Tot slot worden in paragraaf 4.3 de aanbevelingen
gegeven.

4.1 Beantwoording deelvragen
In deze paragraaf worden de deelvragen opgesomd en beantwoord.
1. In welke publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden participeert de gemeente
Krimpen aan den IJssel?
De gemeente Krimpen aan den IJssel participeert, volgens opgave van de gemeente,
momenteel in de volgende publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden:
 Stadsregio Rotterdam
 Veiligheidsregio Rijnmond
 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 IJSSELgemeenten
 PROMEN
 Technisch Bureau Krimpenerwaard
 DCMR
 Groenalliantie Midden-Holland
 Streekarchief Midden-Holland
 GGD-Rotterdam Rijnmond
 CJG-Rijnmond
 Jeugdhulp Rijnmond
2. Hoe is de governance van de drie genoemde samenwerkingsverbanden
ingericht?
De governance bestaat uit de onderdelen: sturing, controle, verantwoording en
toezicht. De drie samenwerkingsverbanden voldoen wat betreft de governance aan
de wettelijke voorschriften. Twee samenwerkingsverbanden, te weten
IJSSELgemeenten en MRDH, bevinden zich in de implementatiefase. De
verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling dienen zich nog uit te kristalliseren.
De DCMR bevindt zich in de doorontwikkelingsfase en zal de werkwijze in
overeenstemming brengen met de in de Wgr gewijzigde termijnen voor het
aanleveren van de documenten als de kadernota, de conceptbegroting en de
conceptjaarrekening met jaarverslag.
3. Op welke wijze kan de gemeente Krimpen aan den IJssel invulling geven aan het
besturen van het samenwerkingsverband, het houden van toezicht en het
afnemen van verantwoording (van het bestuur) van het samenwerkingsverband?
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Zowel het college van burgemeester en wethouders als de individuele collegeleden
zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad voor het door hen gevoerde
bestuur. Dat houdt in dat zij gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen aan de
gemeenteraad verstrekken die de gemeenteraad nodig heeft. De gemeenteraad kan
nadere afspraken maken met respectievelijk het college van burgemeester en
wethouders en de individuele collegeleden over zowel de inhoud van de
informatievoorzieningen als de kwaliteit en de frequentie. De gemeenteraad kan via
het presidium bepalen wat de meest gerede manier is om deze informatie te
behandelen. Te denken valt aan een afzonderlijke raadswerkgroep.
De gemeenteraad kan met de gemeenteraadsleden die de gemeente Krimpen aan
den IJssel vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van
samenwerkingsverbanden c.q. in adviescommissies afspraken maken over hun rol en
de inhoud van het mandaat en over de wijze waarop door hen aan de gemeenteraad
verantwoording wordt afgelegd.
4. In hoeverre maakt de gemeente Krimpen aan den IJssel gebruik van deze
mogelijkheden?
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel maakt beperkt gebruik van de
mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Dit wordt deels veroorzaakt door de
implementatiefase waarin twee van de onderzochte samenwerkingsverbanden zich
bevinden en deels omdat er geen nota verbonden partijen is waarin de gemeenteraad
kaders heeft kunnen stellen ten aanzien van de governance van verbonden partijen.
Dat heeft als gevolg dat de gemeente Krimpen aan den IJssel casuïstisch en
pragmatisch kijkt naar mogelijkheden om samen te werken.
5. Welke verbeteringen zijn wat betreft de governance van de gemeente Krimpen
aan den IJssel aan te bevelen?
De inrichting van de governance van verbonden partijen is vast te leggen in een nota,
waarin de gemeenteraad aangeeft welke criteria en welke voorwaarden hij stelt wat
betreft de informatievoorziening en de wijze van behandeling van deze informatie.
Denkbaar is dat hierbij een relatie wordt gelegd met de reguliere planning &
controlcyclus en dat de informatie door het college van burgemeester en wethouders
wordt gepresenteerd in de vorm van een dashboard15.
4.2 Beantwoording centrale onderzoeksvraag
Hoe is de governance van deze publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden
geregeld, waarin de gemeente Krimpen aan den IJssel participeert?
De governance van de drie onderzochte publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden
voldoet aan de wettelijke eisen. Twee samenwerkingsverbanden, te weten
IJSSELgemeenten en MRDH, bevinden zich in de implementatiefase. De
verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling dienen zich nog uit te kristalliseren.
De DCMR bevindt zich in de doorontwikkelingsfase en zal de werkwijze in
overeenstemming brengen met de in de Wgr gewijzigde termijnen voor het

15

Ter illustratie is een voorbeeld van een dergelijk dashboard opgenomen als bijlage 4.
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aanleveren van de documenten als de kadernota, de conceptbegroting en de
conceptjaarrekening met jaarverslag.
Voor alle drie samenwerkingsverbanden geldt dat de gemeenteraad geen duidelijke
kaders en eisen heeft gesteld aan de informatievoorziening om invulling te kunnen
geven aan de governance. Dit is mede een gevolg van het ontbreken van een nota
verbonden partijen, waarin de gemeenteraad kaders kan stellen in het belang van
een goede democratische controle en legitimering van de samenwerking.
4.3 Aanbevelingen
De Rekenkamer komt naar aanleiding van het onderzoek tot de volgende
aanbevelingen.
De Rekenkamer 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 samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Krimpen aan
den IJssel deelneemt;
2. vooruitlopend op de totstandkoming van deze nota met voorstellen te komen
voor een goede informatievoorziening over deze samenwerkingsverbanden.
De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad verder aan:
3. op een gestructureerde manier de informatie van het college van burgemeester
en wethouders over samenwerkingsverbanden te behandelen, bijvoorbeeld in de
vorm van een raadswerkgroep;
4. afspraken te maken met de gemeenteraadsleden die de gemeente Krimpen aan
den IJssel vertegenwoordigen in het algemeen bestuur c.q. in een
adviescommissie van een samenwerkingsverband over hun rol, hun mandaat en
over de wijze waarop zij verantwoording afleggen.
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Bijlage 1
Governance checklist
Deelproces

Criteria

Sturen

Afspraken

Toelichting

Zijn afspraken met en taken van de

Opdrachtgever-/

verbonden partij formeel

klantrol &

vastgelegd in een contract?

Eigenaar

Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over de bijdrage van de
verbonden partij aan de realisatie
van de beleidsdoelstellingen?
Is als doel van de verbonden partij
in haar statuten vastgelegd het
leveren van een bijdrage aan
doelen van deelnemende
gemeenten?
Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over de beoogde
effecten
van de producten of
dienstverlening?
Staan er afspraken in het contract
over te leveren prestaties en
financiering van de activiteiten?
Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd rond risico’s,
risicoverdeling
en de wijze waarop deze worden
beheerst?
Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over
beïnvloedingsmogelijkheden?
Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over eventuele
tussentijdse
evaluaties?
Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over de informatievoorziening, zowel kwantitatief als
kwalitatief en frequentie?

27/38

Rol

SAMEN NAAR BETER

Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over beëindiging van
deelneming aan de verbonden
partij?
Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over frequentie en aard
van de overlegstructuur?
Worden er eisen gesteld aan
certificeren bedrijfsvoering?
Informatie

Zijn er afspraken over:
• wanneer en hoe vaak de
informatie moet worden geleverd?
• aan wie de informatie moet
worden geleverd?
• welke informatie moet worden
geleverd met betrekking tot de
realisatie, met andere woorden: de
inhoud van de rapportages?
• evaluatie op basis van de
geleverde informatie?

Meetbaarheid output

Zijn er naast financiële afspraken
ook meetbare kwalitatieve
afspraken gemaakt over te leveren
prestaties?

Coördinatie

Heeft de gemeente de mogelijkheid

Opdrachtgever-/

en bevoegdheid:

klantrol &

• tot het geven van directe

Eigenaar

aanwijzingen bij de uitvoering?
• tot het opstellen van richtlijnen
voor de uitvoering van activiteiten
waarvoor subsidie wordt verstrekt?
• tot het geven van opdrachten aan
de gesubsidieerde instelling?
• om aanvullende informatie te
vragen?
• om een bestuurder te benoemen
of te ontslaan?
• tot vormgeving van de
uitvoeringsprocessen?
In hoeverre zijn deze mogelijkheden
wettelijk vastgelegd?
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Escalatie

Wie is financieel of bestuurlijk
verantwoordelijk als het mis gaat?
• gemeente
• verbonden partij
• beide
Zijn er afspraken over de wijze
waarop het risico wordt gedeeld?
• Gemeente is aansprakelijk.
• Verbonden partij is aansprakelijk.
• Gedeelde aansprakelijkheid.
Zijn er afspraken gemaakt en
vastgelegd over niet-reguliere
informatievoorziening van de
verbonden partij aan de deelnemers
als doelen van deelnemers niet
gehaald dreigen te worden of
financiële en andere risico’s zich
dreigen te manifesteren?

Taken,

Zijn taken, verantwoordelijkheden

verantwoordelijk-

en bevoegdheden voldoende

heden en

afgebakend?

bevoegdheden

Is er sprake van een
functiescheiding binnen de
gemeenten tussen
degene die beleidsmatig
samenwerkt met de verbonden
partij en
degene die de rapportages
beoordeelt en het college
adviseert?

Deelproces

Criteria

Controleren

Informatiebeheer

Toelichting

Is vastgelegd dat de verbonden

Opdrachtgever/

partij moet rapporteren over de

klant

uitvoering?
Ontvangt de gemeente periodiek
tussenrapportages ten aanzien van:
• realisatie van de
beleidsdoelstellingen;
• prestatieafspraken;
• realisatie versus budget?
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Waarover moet gerapporteerd
worden?
• financiële informatie;
• operationele informatie;
• kengetallen over bedrijfsvoering;
• kengetallen over prestaties;
• rechtmatigheid;
• fiscale aangelegenheden, onder
andere btw-compensatiefonds.
Is de gewenste detaillering en
frequentie van rapporteren
vastgelegd?
Vinden evaluatiegesprekken plaats
aan de hand van de rapportages?
Is er sprake van een
incidentenmeldplicht?
In hoeverre worden aangeboden
cijfers getoetst op juistheid,
volledigheid en tijdigheid?
Is de informatiebehoefte voor
financiële middelen van ministeries
afgestemd op de specifieke eisen
van de ministeries?
Borging van kennis

Zijn er voldoende formele afspraken
over deling en borging van kennis?
Zijn de taken van de verbonden
partij ingebed in een afdeling of
sector van de gemeente?
Zitten de mensen met de juiste
competenties op de juiste plaats?
Heeft de gemeente voldoende
kennis in huis om adequaat te
reageren wanneer zich calamiteiten
voordoen bij de verbonden partij?

Beïnvloedings-

Heeft de gemeente voldoende

mogelijkheden

mogelijkheden om in te grijpen
wanneer zich afwijkingen voordoen,
zoals bij beëindiging van
deelname?
Is de gemeente bevoegd om
bestuurders voor te dragen voor
benoeming en ontslag?
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Zijn de juridische bevoegdheden
van het bestuur van de verbonden
partij vastgelegd in bijvoorbeeld een
directiestatuut?
Risico-

Beschikt de verbonden partij over

management

een interne risicomanagement-

Eigenaar

methode waarbij risico’s worden
geïnventariseerd en
geconsolideerd,
inclusief de wijze waarop
monitoring plaatsvindt?
Is vastgelegd wie verantwoordelijk
is voor het risicomanagement?
Interne organisatie

Heeft de gemeente voldoende

Opdrachtgever/

kennis en expertise om tijdig

klant

dreigende ontsporingen bij de
verbonden partij te onderkennen?
Is er een adequate verdeling van
taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen de
organisatie?
Deelproces

Criteria

Verantwoorden

Inhoud

Toelichting

Waarover vindt verantwoording

Opdrachtgever/

plaats?

klant &

• resultaten van het beleid;

Eigenaar

• doelmatigheid van inzet van
middelen;
• rechtmatigheid van inzet van
middelen.
Waarover moet informatie worden
geleverd?
• financiën;
• operationele informatie;
• kengetallen over bedrijfsvoering;
• kengetallen over prestaties;
• rechtmatigheid.
Wordt de verbonden partij op basis
van deze verantwoordingsinformatie geëvalueerd?
Wordt gecontroleerd in hoeverre de
activiteiten zijn uitgevoerd binnen
de beleidskaders?
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Bevat de
verantwoordingsinformatie
voldoende informatie voor het
stuurproces?
Wordt vaak en ad hoc om
aanvullende informatie gevraagd?
Effectiviteit en

Heeft de gemeente voldoende zicht

Efficiëntie

op effectiviteit en efficiëntie?
• Maakt de gemeente gebruik van
benchmarks?
• Maakt de gemeente gebruik van
externe audits, als beleidsevaluatie
en financiële doorlichting?

Externe

Is de kwaliteit en kwantiteit van de

informatiebehoefte

externe informatiebehoefte
duidelijk omschreven?
Zijn er afspraken met betrekking
tot:
• tijdigheid, relevantie, volledigheid,
getrouwheid en onderlinge
vergelijkbaarheid van de
informatie;
• voorschriften rond inhoud van
verslaglegging, zowel financieel als
beleidsmatig;
• frequentie van de informatie?

Deelproces

Criteria

Toelichting

Toezicht

Onafhankelijk

Is er een onafhankelijke

houden

toezichthouder

toezichthouder aanwezig?
• Algemene vergadering van
Aandeelhouders;
• Algemeen Bestuur;
• Raad van Toezicht.
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Taken,

Wat zijn de taken,

Verantwoordelijkheden

verantwoordelijkheden en

en

bevoegdheden van de

bevoegdheden

toezichthouders?
• De toezichthouders hebben
mogelijkheden tot het nemen van
corrigerende maatregelen.
• De toezichthouders hebben
mogelijkheden tot het uitvoeren
van
sancties bij uitvoerende
organisaties.
• De toezichthouders hebben
mogelijkheden tot het ontslaan van
bestuurders.
• De toezichthouders hebben
mogelijkheden tot het goedkeuren
van jaarrekeningen en begrotingen.

Controle

Hoe is in relatie tot het realiseren
van de beleidsdoelstellingen
handhaving van naleving van
wettelijke voorschriften geregeld?
• Wordt voldaan aan de
voorwaarden van spontane
naleving?
• Welk handhavingsysteem is of
wordt gekozen: bestuurlijk,
strafrechtelijk of privaatrechtelijk?
• Is het gekozen
handhavingsysteem toegesneden
op de inhoud van het beleid?
• Wie zijn belast met handhaving?
• Zijn zij daarop ingesteld?

Toetsen

Beschikken de toezichthouders
over de juiste informatie om te
kunnen controleren:
• hoe de organisatie presteert;
• of het bestuur goed functioneert;
• of de risico’s goed worden
gemanaged;
• of de financiële toestand solide is;
• of de organisatie ‘in control’ is?
Wordt door toezichthouders
gerapporteerd en verantwoording
afgelegd?
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Worden toezichthouders
geëvalueerd op hun functioneren?
Heeft de gemeente de mogelijkheid
om toezichthouders te
vervangen?
Zijn accountantsrapporten
beschikbaar?
Zijn de oordelen rond toezicht van
de provincie beschikbaar?
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Bijlage 2
Verbonden partijen en hun deelnemers
Verbonden partij

Namen deelnemende gemeenten

Stadsregio Rotterdam

Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel, Rotterdam, Lansingerland,
Albranswaard, Westvoorne, Hellevoetsluis,
Brielle, Nissewaard, Barendrecht,
Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel, Rotterdam, Lansingerland,
Albranswaard, Westvoorne, Hellevoetsluis,
Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee,
Barendrecht, Ridderkerk, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel, Rotterdam, Lansingerland,
Albranswaard, Westvoorne, Hellevoetsluis,
Brielle, Nissewaard, Barendrecht,
Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis, Delft , Den Haag,
Leidschendam-Voorburg. Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar,
Westland, Zoetermeer
Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel

IJSSELgemeenten

PROMEN

Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel, Krimpenerwaard, Zuidplas, Gouda,
Waddinxveen, Alphen aan den Rijn

Technisch Bureau Krimpenerwaard

Krimpen
Krimpenerwaard

DCMR

Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel, Rotterdam, Lansingerland,
Albranswaard, Westvoorne, Hellevoetsluis,
Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee,
Barendrecht, Ridderkerk, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis,
Provincie Zuid-Holland
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Groenalliantie Midden-Holland

Streekarchief Midden- Holland

Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard,
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen,
Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland
Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard,
Zuidplas, Waddinxveen, Gouda

GGD-Rotterdam Rijnmond

Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel, Albrandswaard, Barendrecht, Brielle,
Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis,
Lansingerland, Maassluis, Nissewaard,
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen, Westvoorne

CJG-Rijnmond

Krimpen aan den IJssel, Rotterdam,
Lansingerland, Albranswaard, Westvoorne,
Hellevoetsluis, Brielle, Nissewaard,
Goeree-Overflakkee, Barendrecht,
Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis

Jeugdhulp Rijnmond

Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den
IJssel, Rotterdam, Lansingerland,
Albranswaard, Westvoorne, Hellevoetsluis,
Brielle, Nissewaard, Goeree-Overflakkee,
Barendrecht, Ridderkerk, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis
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Bijlage 3
Geïnterviewde personen
Naam
De heer J.H. Blankenberg
De heer A.J. de Leeuw
De heer C.A. Oosterwijk
De heer A. Boele
De heer A. Bosker
De heer A.F. Braams

37/38

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Gemeentesecretaris
Directeur Afdeling ruimte
Concernjurist
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Bijlage 4
Voorbeeld dashboard
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