Rekenkamer Hilversum

Nawoord onderzoek Gemeentelijke Samenwerking
De rekenkamer heeft kennis genomen van de constructieve reactie van het college op het onderzoek
naar gemeentelijke samenwerking. De rekenkamer constateert dat het college instemt met onze
conclusies en aanbevelingen.
Een onderdeel van het onderzoek was een verdiepende studie naar vier samenwerkingsverbanden; de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, het Goois Natuurreserveraat, de Metropoolregio Amsterdam en de
Regio Gooi en Vechtstsreek. De rekenkamer heeft daarom het feitenrapport en de notitie met conclusies
en aanbevelingen – parallel aan het bestuurlijk wederhoor met het college – ook ter informatie gestuurd
naar de vier samenwerkingsverbanden. De rekenkamer beoogt hiermee het draagvlak voor de conclusies
en aanbevelingen te verbreden en de uitvoerbaarheid te versterken.
Naar aanleiding van het toezenden van het rapport heeft de regio Gooi en Vechtststreek de rekenkamer
uitgenodigd voor een gesprek om de resultaten van het onderzoek nader te duiden. In dit constructieve
gesprek heeft de rekenkamer kennis genomen van de reactie van de Regio Gooi en Vechtstreek op de
conclusies en aanbevelingen. De rekenkamer heeft de regio vervolgens verzocht haar reactie op schrift
te stellen, zodat u als raad hiervan ook kennis kunt nemen. De reactie van de regio is toegevoegd aan de
rapportagestukken.
Hieronder gaat de rekenkamer kort in op de reactie van het college en vervolgens op die van de regio:
1. De rekenkamer onderschrijft de opmerking van het college dat maatwerk nodig is bij het aangaan
van en sturen op samenwerkingsverbanden van harte. Deze behoefte aan maatwerk staat niet op
gespannen voet met de aanbevelingen van de rekenkamer. Zo kan in de strategische visie worden
vastgelegd dat maatwerk één van de uitgangspunten is in het aangaan en sturen op
samenwerkingsverbanden. Vervolgens kan verder worden uitgewerkt hoe de informatievoorziening
per samenwerkingsverband wordt ingericht.
2. De rekenkamer dankt de Regio Gooi en Vechtstreek voor haar reactie op het onderzoek. In haar
reactie noemt de regio voorbeelden van opgaven die in het sociale en fysieke domein gerealiseerd
zijn. Deze voorbeelden bevestigen het beeld dat het onderwerp gemeentelijke samenwerking sterk
leeft en dat de gemeenteraad van Hilversum zich hierin actief en betrokken opstelt. De opmerking
dat de regio grotendeels een uitvoeringsorganisatie is, is een terechte aanvulling van de regio.
Aangezien het onderzoek zich richt op sturing, heeft de rekenkamer zich (vooral) gericht op de
beleidsontwikkelende en bestuurlijke taken van de regio. De rekenkamer dankt de regio voor de
aanvulling, waarmee de uitvoerende taken van de regio de aandacht krijgen die ze verdienen. Verder
constateert de regio dat de gemeenschappelijke regeling op dit moment geen instrumentarium voor
politieke uitwisseling tussen partijen en gemeenteraden kent. De rekenkamer is verheugd dat de
regio dit gebrek aan instrumentarium erkent. De rekenkamer heeft gesuggereerd om daarvoor de
regiopodia te gebruiken. Uiteraard zijn er ook andere vormen die een politieke uitwisseling
faciliteren mogelijk. De rekenkamer zal de verdere uitwerking daarvan de komende tijd met
interesse volgen.
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