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Gemeente Hilversum heeft voldoende grip op samenwerkingsverbanden, maar
slagvaardigheid kan groter.
De rekenkamer Hilversum heeft onderzoek gedaan naar samenwerkingsverbanden met andere
gemeenten en concludeert dat Hilversum hier voldoende grip op heeft. Door raadsleden wordt dit echter
niet altijd zo ervaren. De informatievoorziening aan de raad kan beter en de slagvaardigheid van
samenwerkingsverbanden laat nog te wensen over.
Achtergrond
Gemeenten werken steeds meer samen. Redenen hiervoor zijn onder meer de bezuinigingen van de
afgelopen jaren en een uitbreiding van taken waarvoor een bepaalde schaalgrootte vereist is. Denk
bijvoorbeeld aan de gezamenlijke inkoop van zorgvoorzieningen. Samenwerking biedt voordelen, zoals
een bundeling van kennis en ervaring, kostenspreiding en risicodeling. Tegelijkertijd kent samenwerking
ook risico’s, zoals minder zeggenschap en invloed van de gemeenteraden op de taken die gezamenlijk
worden uitgevoerd.
Ook Hilversum werkt samen met andere gemeenten. Niet alleen met gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek, maar ook met gemeenten buiten die regio. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden
waaraan de gemeente Hilversum met andere gemeenten deelneemt zijn: de Gewestelijke
afvalstoffendienst (GAD), het Goois Natuurreservaat, de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de
Tomingroep en de Metropoolregio Amsterdam.
Doel van het onderzoek
De rekenkamer heeft onderzocht aan welke regionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden de
gemeente Hilversum deelneemt. Wat wil de gemeente met haar deelname aan deze
samenwerkingsverbanden bereiken? Wat kosten deze samenwerkingsverbanden en wat leveren ze op?
Hoe kan de gemeente haar invloed binnen deze samenwerkingsverbanden uitoefenen en kan de
gemeenteraad voldoende controleren of deze samenwerkingsverbanden hun werk goed doen?
Conclusies en aanbevelingen
Over het algemeen heeft de gemeente Hilversum voldoende grip op de samenwerkingsverbanden. De
raad van Hilversum toont zich betrokken en zet zich actief in. De raad verzamelt informatie, stelt vragen,
en dient moties, amendementen en jaarlijkse zienswijzen bij de begroting van de
samenwerkingsverbanden in. Echter, de informatie die de raad over de samenwerkingsverbanden
ontvangt is eerder te veel dan te weinig en niet altijd toegesneden op het Hilversumse belang. Ook is de
timing van de informatie van de samenwerkingsverbanden niet afgestemd op het besluitvormingsproces
van de deelnemende gemeenten. Dat draagt bij aan de beleving van sommige raadsleden dat er

onvoldoende grip op de samenwerkingsverbanden is. Verder constateert de rekenkamer dat de
regionale besluitvorming traag verloopt. Het gevolg daarvan is dat concrete, zichtbare en tastbare
resultaten voor de lokale samenleving lang op zich laten wachten. De slagvaardigheid van de
samenwerkingsverbanden zou volgens de rekenkamer dan ook vergroot moeten worden.
Noot voor de redactie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad op 24 november 2010.
Taak van de rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijke beleid rechtmatig, doelmatig en
doeltreffend is. De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een
ambtelijk secretaris.
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