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Rekenkamerrapport Verbonden

29 november 2021

Aan de raad.
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Beslispunten
Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport “De informatievoorziening van de
Raad bij verbonden partijen” (PROOF adviseurs, 8 oktober 2021), de brief van de Rekenkamercommissie
Leiden-Leiderdorp “De werking van doorwerking” van 11 oktober 2021, en gelet op de reactie van het
college dd. 30 november 2021;
Betreffende verbetering in de informatiepositie van n de raad:
1. De aanbevelingen uit de brief van de Rekenkamercommissie over te nemen en het college te
verzoeken deze voor te bereiden. De aanbevelingen zijn:
a. Maak een actueel en beknopt gemeentelijk kader voor de samenwerking, bijvoorbeeld
via een aanvulling of actualisering van het huidige Beleidskader Verbonden Partijen.
Geef aandacht aan de vraag: op welk moment en met welke informatie wordt de raad
bij de samenwerking betrokken. Wat mogen raad, college, ambtelijke organisatie, griffie
en samenwerkingsverbanden van elkaar op welk moment verwachten, zodat ieder zijn
rol goed kan vervullen. Formuleer dit ‘positief’, vanuit de wensen en mogelijkheden.
Essentieel hierbij is dat de raad in staat wordt gesteld het gesprek te voeren over hoe
de raad de vertaalslag gaat maken van de informatiestromen naar politieke en
maatschappelijke keuzes. Daarbij is de informatiebehoefte, los van de bestaande
voorschriften en procedures, bij de raad gepeild. En daarbij wordt gezorgd voor
regelmatige en toegankelijke informatie aan de raad die uitdaagt en verleidt tot het
nemen van de rol die de raad in deze discussies dient te nemen.
b. Zie erop toe dat de voorstellen aan de raad helder en eenduidig verwijzen naar dit
eigen kader. Gebruik in ieder geval ondubbelzinnige terminologie: het eigen
gemeentelijk kader voor Leiderdorp is iets anders dan de beleidskaders of de kadernota
van een verbonden partij zelf, of regionale afspraken over de financiering van
verbonden partijen dan wel wettelijke kaders die voor een samenwerkingsverband
gelden.
c. Zet de raadsvoorstellen met betrekking tot de financiële stukken van verbonden
partijen strakker en eenduidiger op: de kadernota en een voorlopige jaarrekening zijn
ter informatie, en bij de ontwerpbegroting kan een zienswijze worden gegeven.
Beschikt de raad daarnaast nog over andere ‘positieve’ mogelijkheden, bijvoorbeeld op
grond van een eigen gemeentelijk kader of regionale afspraken, vermeld dit dan
eveneens in het voorstel en gebruik hiervoor een eenduidige taal.
2. Te agenderen voor voorbereiding in de commissie regionale samenwerking en bespreking in het
politiek forum, de vraag of de nog geldende Nota Verbonden Partijen (2011) en de huidige
opzet van de paragraaf verbonden partijen in de gemeentebegroting (nog) beantwoorden aan
de actuele informatiebehoefte van de raad.
3. Het presidium te verzoeken te agenderen voor het politiek forum en de raad van het door het
college gemaakte actuele en beknopte gemeentelijk kader voor de samenwerking (zie 1.a). De
raad kan aan de hand hiervan bespreken en bepalen op welk moment en met welke informatie
de raad bij een samenwerking betrokken wordt.
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Betreffende prioritering en sturing in samenwerkingsverbanden:
2021

1.

2.

3.

Het college te verzoeken een advies voor te bereiden aangaande prioritering
samenwerkingsverbanden zodat deze geagendeerd kan worden in de commissie regionale
samenwerking.
Op voorstel van de commissie regionale samenwerking raadsrapporteurs aan te stellen om de
geprioriteerde samenwerkingsverbanden te volgen. De raadsrapporteurs nemen kennis van
zienswijzen van andere gemeenten en brengen gevraagd en ongevraagd ‘neutraal’ advies uit
aan de raad.
De commissie regionale samenwerking samen met de griffie het gesprek over verbinding met
raadsleden van andere gemeenten voort te laten zetten.

Betreffende de implementatie aanbevelingen:
Het college te verzoeken om in 2022 te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de
aanbevelingen in de rekenkamerbrief.

1

SAMENVATTING
Het onderzoeksrapport “De werking van samenwerking – onderzoek naar de informatiepositie van
de raad bij verbonden partijen” is op 11 oktober 2021 door de raad ontvangen. Op 26 oktober is
het rapport aan de raad van Leiderdorp gepresenteerd. Het is nu aan de raad om te besluiten hoe
met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie wordt omgegaan.

2

Inleiding
De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft onderzoek gedaan naar hoe de gemeenteraad
kan toezien en sturen op de verbonden partijen. Twee zaken stonden centraal in het onderzoek:
informatievoorziening voor de raad en prioritering van sturing op de samenwerkingsverbanden.
Hiervoor is inzichtelijk gemaakt hoe de raad in staat wordt gesteld om zich te verdiepen en te
verhouden tot verbonden partijen. Daarnaast is gekeken naar hoe de informatiepositie van de
gemeenteraad beter kan. Daarbij is gekeken naar de positie van raden ten opzichte van verbonden
partijen in de toekomst.
In de Rekenkamerbrief wordt gesteld dat de wijze van informatievoorziening richting de raad niet
volgens een bepaald patroon of werkwijze verloopt en niet vastgelegd is. Tegelijkertijd is niet
gebleken dat de huidige informatievoorziening leidt tot ontevredenheid bij de raad.
De Rekenkamercommissie raadt de gemeente Leiderdorp aan de raad te voorzien in de behoefte
tot regelmatige en toegankelijke informatie zodat men overzicht kan houden over het hele
samenwerkingslandschap. Hierbij is de politieke relevantie van de informatie essentieel.
Om als raad beter te kunnen sturen en toe te zien op de werking van samenwerking beveelt de
Rekenkamercommissie aan prioriteit te geven aan een aantal verbanden die bijzondere aandacht
vragen. Een verkenning van risico en impact van de samenwerkingsverbanden kan de raden helpen
bij het maken van een prioritering.
De verbinding met raadsleden van andere gemeenten kan hierbij ook gezocht worden. Dit sluit aan
bij de aangenomen motie op 5 november 2021 Toekomst van de samenwerking in de Leidse regio,
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waarin de griffie verzocht wordt een bijeenkomst te organiseren voor de gemeenteraden van
Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude.

2021

De Rekenkamercommissie raadt de raad van Leiderdorp aan de commissie regionale
samenwerking te gebruiken voor het bespreken van het informatievraagstuk. Het bespreken kan
aan de hand van de Nota Verbonden Partijen uit 2011 en de paragraaf verbonden partijen uit de
gemeentebegroting. De discussie zal moeten gaan over op welk moment welke informatie naar de
raad moet, en over hoe de vertaalslag wordt gemaakt van informatie naar politieke en
maatschappelijke keuzes.
Het nu voorliggend raadsvoorstel is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Auditcommissie
van de raad. Hiermee geeft de Auditcommissie invulling aan de taak, zoals opgenomen in de
Verordening Auditcommissie 2019: het bespreken van onderzoeken van de Rekenkamercommissie
en het opstellen van een advies aan de raad over de afhandeling van het onderzoek (artikel 3 lid
J.). In de Auditcommissie is afgesproken dat de heer/mevrouw x namens de commissie als
woordvoerder zal optreden voor dit onderwerp, indien daar in politiek forum of raad behoefte aan
is.
In het genomen raadsbesluit ‘terugkoppeling over uitvoering en afdoening aanbevelingen
Rekenkamercommissie’ van 13 juli 2020 wordt het college onder andere verzocht jaarlijks in de
jaarrekening te rapporteren over de voortgang van de uitvoering en afdoening van besluiten die
een relatie hebben tot de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De besluiten behorend bij
het Rekenkamerrapport “De werking van samenwerking – onderzoek naar de informatiepositie van
de raad bij verbonden partijen” zullen hierin ook worden meegenomen.
3

Beoogd effect
Het ondersteunen van de gemeenteraad van Leiderdorp in haar controlerende en kaderstellende
taak. De aanbevelingen en aandachtspunten uit het Rekenkamerrapport, met inachtneming van de
reactie van het College van B&W, bieden de raad handvatten om het college te verzoeken de
conclusies en aanbevelingen over te nemen en uit te werken.

4

Argumenten
De Rekenkamercommissie trekt conclusies op basis van het onderzoek naar de informatiepositie
van de raad van Leiderdorp bij verbonden partijen en heeft hierbij haar aanbevelingen
opgesteld.
Het college geeft in haar brief van 30 november 2021 aan dat in de afgelopen jaren het college de
informatievormen en informatiemomenten heeft afgestemd op de situatie en opgave rond een
verbonden partij. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is doorlopend aandacht voor de informatiepositie
van de raad, en worden de sturingsmomenten en inspraakmogelijkheden van de raad voor de
verbonden partijen benut. In de brief gaat het college in op de aanbevelingen die de
Rekenkamercommissie doet aan het college. Hierbij wordt onder andere aangegeven dat d e Nota
Verbonden Partijen uit 2011 aan vervanging toe is en dat de informatiebehoefte daarin nu niet goed
geborgd is. Het college adviseert om in de nieuwe nota de minimale informatiebehoefte op te nemen
en daarbovenop de ruimte te bieden om situationeel de raad extra te informeren
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Gelet op de reactie van het college wordt voorgesteld de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie over te nemen en het college te verzoeken een en ander verder uit te
werken.

2021

5

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
N.v.t.

6

Duurzaamheid
N.v.t.

7

Financiën
N.v.t.

8

Communicatie
Het raadsbesluit wordt opgenomen in het raadsinformatiesysteem.

9

Evaluatie
N.v.t.

De auditcommissie van de gemeente Leiderdorp,
de griffier,

de voorzitter,

B.A.M. Rijsbergen

N. Verwers

1

