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Rekenkamerrapport 'Regie op regionale samenwerking'
De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad:
1. Het rekenkameronderzoek 'Regie op regionale samenwerking' aan te grijpen om in
te zetten op vergroting van grip door de raad op de sturing en controle van
samenwerkingsverbanden.
2. De aanbevelingen aan de raad te onderschrijven.
3. Met begeleiding van de griffier een werkwijze te ontwikkelen om de aanbevelingen
in de praktijk op te pakken - met aandacht voor de gewenste ondersteuning van
het college om daar invulling aan te kunnen geven.
4. Het college te verzoeken de aan haar gerichte aanbevelingen eveneens over te
nemen ter ondersteuning van sturing en controle door de raad. Het gaat met name:
a. de raad in staat te stellen lokale doelen voor samenwerking te benoemen die
vervolgens leidend zijn voor samenwerkingsverbanden;
b. de raad periodiek een actueel overzicht te bieden in de staat van bereikte
resultaten per samenwerkingsverband met een bestuurlijk risico, de
bijsturingsmoment en ontwikkelingen waarop de raad attent moet zijn.
5. Periodiek de praktijk van sturing en controle van samenwerkingsverbanden
agenderen mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen:
a. Hoe gaat het nu?
b. Hoe kan het ook?
c. Wat is daarvoor nodig?

Ing. Peter Struik MBA
directeur Rekenkamer Nieuwkoop
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Toelichting
Aanleiding voor het onderzoek
Het onderwerp samenwerking leeft bij de gemeenteraad van Nieuwkoop en veel andere
gemeenteraden in Nederland. Gemeenten werken al veel samen en dit zal naar
verwachting alleen nog maar toenemen. Veel raadsleden hebben daarbij het gevoel dat
ze weinig grip hebben op deze samenwerkingsverbanden.
Evaluatiemodel
De gemeente heeft grip op samenwerking: verlengd in plaats van verlegd lokaal bestuur.
» de gemeente werkt vanuit een strategische visie op samenwerking
» heldere afspraken vooraf over sturing, beheersing en verantwoording
» adequate sturing en beheersing in de praktijk
» adequate verantwoording in de praktijk
Rekenkamer is verbeterkamer
De Rekenkamer is een verbeterkamer en adviseert en ondersteunt de raad. Het doel van
de adviezen is het leren, het gebruik en de doorwerking te verbeteren voor de gemeente
als geheel.
Beoogd effect
De gemeenteraad zicht bieden op samenwerkingsverbanden en de wijze waarop de
gemeenteraad deze kan sturen en controleren.
Centrale vraag
Hoe stuurt en controleert de gemeenteraad samenwerkingsverbanden en welke lessen
kunnen hieruit getrokken worden voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden
in de toekomst?
Deelvragen:
1. Welke samenwerkingsverbanden zijn er op dit moment en hoe kunnen deze
beschreven worden? Zie hoofdstuk 3.
2. In welke mate vindt samenwerking plaats vanuit een strategische visie? Zie
hoofdstuk 4.
3. In hoeverre heeft de gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad voldoende
sturing en controle op de samenwerking? Zie hoofdstuk 4.
4. Wat zijn de resultaten van de samenwerking? Zie hoofdstuk 5.
Conclusie
De inzet van Nieuwkoop is duidelijk gericht op het realiseren van verlengd lokaal bestuur,
maar in veel gevallen is het resultaat dat er toch overwegend sprake is van verlegd lokaal
bestuur.
Deelconclusies
» Het is gaandeweg de samenwerking niet helder of de doelen en beoogde
meerwaarde van samenwerking worden gerealiseerd.
» Samenwerking staat in onvoldoende mate in dienst van het realiseren van lokale
maatschappelijke opgaven en er is in onvoldoende mate zicht op lokaal maatwerk.
» Het algemene beeld is ontstaan dat een kleine speler zoals Nieuwkoop in grotere
samenwerkingsverbanden matig invloed kan uitoefenen.
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Kanttekeningen
Bevindingen waar de raad zelf iets mee kan doen
» De raad krijgt onvoldoende keuzes voorgelegd en heeft onvoldoende zicht op de
afwegingscriteria.
« Er is wel een strategische visie op samenwerking maar deze is niet door de raad
vastgesteld; in de huidige visie is niets geregeld over afwegingen en proces.
» Het zichtbaar realiseren van lokale doelen en benutten van lokale keuzeruimte is het
grootste probleem.
» De sturing op maatschappelijke effecten raakt buiten beeld.
» Er is geen zicht op bestuurlijke en maatschappelijke risico's.
Aanbevelingen aan de raad
» Stel bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, of de verdere doorontwikkeling
daarvan, de maatschappelijke opgaven van de gemeente Nieuwkoop centraal.
» Geef opdracht aan het college om hier de voorstellen voor het aangaan van
samenwerkingsverbanden op in te richten en de regie en sturing op bestaande
samenwerkingsverbanden op door te ontwikkelen.
» Prioriteer de aandacht van de raad. Voor welke samenwerkingsverbanden wil de
raad nadrukkelijker in beeld zijn?
» Controleer in eerste instantie op het niveau van beoogde maatschappelijke effecten.
Wordt de maatschappelijke opgave gerealiseerd? En evalueer daarbij de bijdrage of
meerwaarde van samenwerking. Stel hiertoe eisen aan de informatievoorziening van
het college naar de raad.
Aanbevelingen aan het college
» Blijf investeren in het huidige proces van regionale en lokale visievorming, waarbij de
raad is meegenomen.
» Schep ruimte voor lokaal maatwerk in de samenwerking. Maak transparant in
hoeverre het samenwerkingsverband tegen aanvaardbare meer- of minderkosten
maatwerk kan bieden.
« Investeer verder in een bouwwerk van maatschappelijke effecten, uitvoeringsdoelen
en prestatie-indicatoren om goed te kunnen sturen op alle relevante niveaus van de
prestatieladder.
» Investeer in een bestuurlijke werkwijze waarop het samenwerkingsspel op
verschillende spelniveaus kan worden gespeeld.
Reactie college
» De redenen om regionaal samen te werken zijn divers: wettelijke verplichting,
overstijgt de schaal van Nieuwkoop, slimmer om samen te werken. Door deze
diversiteit is er geen blauwdruk mogelijk voor het agenderen van doelen en het
centraal stellen van de lokale maatschappelijke opgaven.
» Het is voorbarig om op basis van de casus Jeugdhulp uitspraken te doen over de
manier waarop de gemeente grip heeft op en sturing geeft aan de regionale
samenwerking.
« Er is een actieve houding en betrokkenheid daardoor hebben we relatief veel invloed
» Voordelen wegen op tegen de nadelen. Bij samenwerken hoort 'voor wat, hoort wat'.
Dus niet alles wegen naar lokale beleidskeuzes of lokaal maatwerk.
» Deelt de conclusie niet dat er overwegend sprake is van samenwerkingsverbanden
die taken overnemen van de gemeente zonder heldere aansturing.
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