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Reactie college op RKC rapport verbonden partijen

Geachte leden van de raad,
In het afgelopen jaar heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar verbonden
partijen. Dit onderzoek geeft richting in het gesprek over het verbeteren van de positie
van de raad ten aanzien van verbonden partijen. De griffie heeft op 4 november 2021
ons gevraagd advies uit te brengen. In deze brief formuleren wij ons advies over hoe om
te gaan met de aanbevelingen die de rekenkamer aan het college adresseert.
De hoofdconclusie van het rapport “De Werking van Samenwerking” is dat er in
Leiderdorp een solide basis is voor kaderstelling en controle van verbonden partijen.
Deze kan op details nog worden verbeterd. In Leiderdorp zitten we middenin de
ontwikkeling van het vernieuwen van het proces. De sturingsvraag komt geregeld aan de
orde in de commissie regionale samenwerking en als college waarderen we de scherpe
blik en kritische houding van de commissie over de meerwaarde van de verstrekte
informatie.
In de afgelopen jaren heeft het college de informatievormen en informatiemomenten
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 het rapport formuleert de rekenkamer drie aanbevelingen aan het college waar wij in
onderstaande alinea’s inhoudelijk op ingaan. Deze aanbevelingen gaan over het
gemeentelijke kader ten aanzien van verbonden partijen, en de uniformering van de
procedures rond beïnvloedingsmomenten voor verbonden partijen door de raad.

Ad 1. Beleidskader
De raad wordt betrokken bij de beleidsdoelstellingen van gemeenschappelijke
regelingen door middel van de kadernota, programmabegroting en jaarstukken. De
gemeenschappelijke regelingen zijn de verbonden partijen die de meeste aandacht van
de raad vragen. Alle gemeenschappelijke regelingen waar Leiderdorp aan deelneemt
kennen een zienswijzeprocedure ten aanzien van de begroting.
De Nota Verbonden Partijen uit 2011 is aan vervanging toe. In de huidige nota is de
informatiebehoefte niet geborgd. 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 (zie ook ad 2). De noodzaak voor vernieuwing
wordt onderstreept door de verwachte vernieuwing van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen. De doorwerking van de nieuwe richtlijnen zou een plaats in de nota kunnen
krijgen.
Gemeente Leiderdorp heeft op dit moment geen dashboard waarin de belangrijkste
gegevens van gemeenschappelijke regelingen inclusief de vertegenwoordiging vanuit
het college en de gemeenteraad zijn gepubliceerd. Het college is voornemens om
wanneer de nieuwe website van de gemeente is gelanceerd, op de website een
overzicht van de gemeenschappelijke regelingen te publiceren, zoals bijvoorbeeld
gemeente Leiden al doet.
Ad 2. Verwijzen naar gemeentelijk kader
De vrijheid die de raad het college heeft gegeven wat de informatievoorziening betreft
wordt door het college benut om situationeel te handelen. Dit betekent concreet dat
het college steeds zoekt naar de meest geschikte vorm om informatie met de raad te
delen. In deze flexibele vorm is het college niet ter ore gekomen, dat in de
communicatie over een verbonden partij, onduidelijk zou zijn welk gremium de kaders
vaststelt waar naar wordt verwezen. Wat de onderzoekers naar voren brengen, en door
ons ook herkend wordt, is dat u als raad en wij als college het situationeel handelen als
heel prettig en effectief ervaren. Wel willen we aangeven dat het advies van de
rekenkamercommissie om naar het eigen gemeentelijk kader te verwijzen alleen nut
heeft wanneer de Nota Verbonden Partijen wordt geactualiseerd. Het situationele
handelen kan daar expliciet een plek in krijgen.
Ad 3. Vereenvoudigen van procedures
In de rekenkamerbrief wordt terecht opgemerkt dat gemeente Leiderdorp de regionale
samenwerking over een andere boeg heeft gegooid. Het instellen van de commissie
regionale samenwerking is hierin de grootste verandering. In 2021 hebben wij de
sturingsmogelijkheden voor verbonden partijen uniform aangeboden. Zo wordt voor alle
conceptbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen nu een besluit gevraagd waarin
de zienswijzen van de raad zijn opgenomen. Wij zullen in het vervolg zoveel als mogelijk
is de raad voor alle verbonden partijen op dezelfde manier in stelling brengen.
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Tot slot bedankt het college de rekenkamercommissie voor dit onderzoek, en kijkt uit
naar de gesprekken met de raad die hieruit volgen om goed in beeld te houden hoe de
raad effectief kan sturen op verbonden partijen, en in het bijzonder op
gemeenschappelijke regelingen met strategische en beleidsontwikkelende taken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

A.M. Roos
secretaris

L.M. Driessen-Jansen
burgemeester
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