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Griffie Leiderdorp, 29 november 2O2L

Onderwerp: RekenkamerrapportVerbonden

Partijen

*z03BD6LgC6B*
De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van 29 november 2O2L, nr.Z/21"/124826/260377;

gezien het advies van het Politiek Forum van "datum vergadering politiek Forum";

gelet op het bepaalde in artikel L3 van de Verordening gemeentel'rjke Rekenkamercommissie Leiden-

Leiderdorp 2017;

. besluit:

Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport "De informatievoorziening van de

Raad bij verbonden partijen" (PROOF adviseurs, 8 oktober Z.OZL\, de brief van de

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp "De werking van doorwerking" van 11 oktober 202L, en gelet

op de reactie van het college dd. 30 november 2021;

Betreffende verbetering in de informatiepositie van n de raad:

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
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maatschappelijke keuzes. Daarbij is de informatiebehoefte, los van de bestaande

voorschriften en procedures, bij de raad gepeild. En daarbij wordt gezorgd voor

regelmatige en toegankeliike informatie aan de raad die uitdaagt en verleidt tot het

nemen van de rol die de raad in deze discussies dient te nemen.

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

kadervoor 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.

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.

c.

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.

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.

Betreffende prioritering en sturing in samenwerkingsverbanden:

Het college te verzoeken een advies voor te bereiden aangaande prioritering

samenwerkingsverbanden zodat deze geagendeerd kan worden in de commissie regionale

samenwerking.

3

1.



Resistratienr.: Zl21 / 1 24826/26037 5

2021 Raadsbesluit

Pagina 3 van 3 Versie í
Agendapunt

Nr<
2

3.

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.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 31 januari2O22,

e griffier,

eer B.A.M. Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw L.M. D nsen




