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Samenvatting
Gemeenten nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden.
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft een raadsbesluit genomen over
gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. In dit raadsbesluit staan
een aantal verbeterpunten met betrekking tot de raadscontrole op deze
samenwerkingsverbanden.
Voorgesteld besluit :
In te stemmen met de door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch voorgestelde vijf
gezamenlijke verbeterpunten.
Inleiding/probleemstelling:
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft een raadsbesluit genomen over
gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingsverbanden. In dit raadsbesluit staan
tien verbeterpunten met betrekking tot de raadscontrole op deze samenwerkingsverbanden. Vijf
van de verbeterpunten kunnen alleen gezamenlijk met de andere deelnemende gemeenten aan
het samenwerkingsverband geïmplementeerd worden. Daarom worden deze verbeterpunten aan
de overige gemeenten voorgelegd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Gemeenten werken bij een aantal gemeenschappelijke regelingen al met een adoptieregeling
waarbij ambtenaren van enkele gemeenten een concept-besluit voorbereiden.
Beoogd resultaat:
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zes ‘zware’ samenwerkingsverbanden geselecteerd waarop
zij de verbeterpunten willen toepassen. De gemeente Boekel neemt aan vier van deze
samenwerkingsverbanden deel. De vijf voorgestelde verbeterpunten gelden voor de gemeente
Boekel dus voor de volgende vier samenwerkingsverbanden:
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Stichting Agrifoodcapital.
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Keuzemogelijkheden:
De vijf gezamenlijke verbeterpunten houden het volgende in:
1.
De planning- en controlecycli van gemeenten en samenwerkingsverbanden optimaliseren.
2.
Één keer in de 4 jaar een meerjarenbeleidsplan opstellen en voorleggen aan de
gemeenteraden.
3.
Een jaarverslag opstellen met een beleidsmatige terugkoppeling. En dit ter informatie naar
de gemeenteraden sturen.
4.
Één keer in de 4 jaar een bijeenkomst organiseren voor alle raadsleden van deelnemende
gemeenten.
5.
De bestuurlijke overleggen openbaar maken via de websites van het
samenwerkingsverband.
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
In te stemmen met de door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch voorgestelde vijf
gezamenlijke verbeterpunten.
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