Oplegnotitie bij plan van aanpak evaluatie nota verbonden partijen

Inleiding
In 2015/2016 stelden de 18 gemeenteraden in West-Brabant de gelijkluidende nota ‘Verbonden Partijen, zes
kaderstellende spelregels’ vast. In deze nota is het doel van de West-Brabantse gemeenten als volgt vastgelegd:
“Het betreft de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten om gezamenlijk sturing te geven op verbonden
partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder”.
In de nota worden zes spelregels beschreven om te komen tot een eenduidige wijze waarop gemeenten sturing
geven aan en toezicht houden op verbonden partijen. De spelregels hebben onder andere betrekking op
afspraken tussen gemeenten en verbonden partijen, de informatievoorziening, de afstemming en aansturing,
de kaderstelling, alsmede de begroting, jaarrekening en het opstellen van een meerjarenbeleidsplan (voor 4 jaar)
alsmede een evaluatie van de resultaten van de verbonden partijen en stil te staan bij de doelstellingen.
Met de vastgestelde afspraken kunnen de verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze hun bijdrage
leveren aan de maatschappelijke effecten en de doelen, waarvan de gemeenteraden de richtlijnen jaarlijks
vastleggen in de gemeentebegrotingen of in afzonderlijke voorstellen.
De spelregels zijn inmiddels al weer vier jaar oud en het is goed om de ervaringen van de afgelopen vier jaar,
ook ten aanzien van de planning, te evalueren en waar dat wenselijk is de spelregels wat verder te verfijnen.
Plan van aanpak om tot evaluatie te komen
Om tot de gewenste evaluatie te komen is er contact geweest tussen (een vertegenwoordiging van) de kring van
griffiers en van (een vertegenwoordiging van) de kring van gemeentesecretarissen van West-Brabant en Tholen.
Door een delegatie uit beide kringen is (concept) plan van aanpak opgesteld om tot de evaluatie te komen. Deze
delegatie zal ook als begeleidingsgroep van de evaluatie fungeren. In de bijlage is de samenstelling van de
begeleidingsgroep vanuit secretarissen en griffiers opgenomen. Ook is de samenstelling van de bestuurlijk
opdrachtgevers weergegeven in deze bijlage.
Het doel van deze evaluatie is om samen met alle betrokken actoren (gemeenteraden, colleges van B&W,
betrokken ambtenaren zowel vanuit de ambtelijke organisaties als de griffies én de gemeenschappelijke
regelingen waaraan gemeenten in West-Brabant deelnemen) te bepalen:
a. In welke mate het doel is gerealiseerd van de nota Verbonden Partijen. Dit doel is in de nota als volgt
geformuleerd: “Het betreft de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten om gezamenlijk sturing te geven
op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder”.
b. Op basis van het antwoord onder a, voorgenomen wijziging van de Wgr en aanbevelingen uit actuele
rapporten over regionale samenwerking waaronder in ieder geval de aanbevelingen uit het rapport ‘Grip en
sturing op de Regio West-Brabant’ waar nodig voorstellen te doen voor actualisering van de afspraken
(governance) zoals vastgelegd in nota Verbonden Partijen. Dit inclusief een antwoord op de vraag of de
reikwijdte van de nota Verbonden Partijen, die zich nu in het bijzonder richt op gemeenschappelijke
regelingen, verbreed moet worden naar andere vormen van intergemeentelijke samenwerking.
De resultaten zullen worden weergegeven in een evaluatieverslag, met daarin de bevindingen van de evaluatie
zelf en de daaruit te trekken conclusies. Daarnaast is het de bedoeling dat (eventuele) adviezen voor het
verbeteren van de governance worden opgenomen. Ook wordt aangegeven of en zo ja welke vervolgstappen
gezet moeten worden om de nota Verbonden Partijen daadwerkelijk te actualiseren.

Bedoeling is dat de evaluatie ‘in eigen beheer’ wordt uitgevoerd. Daartoe wordt een projectleider aangesteld, die
betaald wordt door de gezamenlijke gemeenten. Gedacht wordt aan een PuMa (staat voor PUbliek MAatwerk) of
een BRAMmer (staat voor BRabant MObiel).
Ambtelijk opdrachtgever is de kring van gemeentesecretarissen en bestuurlijk opdrachtgever is de kring van
burgemeesters. Inhoudelijke ondersteuning vindt plaats door een aantal adjudanten van verschillende
gemeenten en een aantal griffiers.
Begeleiding vindt plaats uit de eerder genoemde vertegenwoordiging van de kring van griffiers en secretarissen.
De doorlooptijd van de evaluatie is gericht op het vaststellen van een geactualiseerde nota Verbonden Partijen in
het 1ste kwartaal 2020.
U wordt gevraagd deze notitie te bespreken in uw driehoek en vandaaruit door te geleiden naar het college, het
presidium / de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.
Het Plan van Aanpak dat door de voorbereidingsgroep is opgesteld, is bijgevoegd.
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