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Onderwerp: Aanbieding

onderzoeksrapport Grip op Gemeenschappelijke Regelingen

Geachte leden van de raad,
Bijgaand ontvangt u het rapport Grip op Gemeenschappelijke Regelingen. Dit rapport is het resultaat van
een constructieve samenwerking tussen de rekenkamercommissies van de gemeenten Edam-Volendam,
Landsmeer, Oostzaan en Waterland.
Het is voor het eerst dat met een aantal andere rekenkamercommissies een gezamenlijk onderzoek is
opgepakt. Deze samenwerking is alle betrokken partijen goed bevallen. Immers door de handen ineen te
slaan kunnen we een omvangrijk onderzoek kwalitatief goed uitvoeren binnen de financiële ruimte die we
daarvoor hebben. Dat was ons als Rekenkamercommissie Waterland alleen nooit gelukt.
De Rekenkamercommissie Waterland wil dan ook in de toekomst, afhankelijk van het onderwerp, vaker in
gezamenlijkheid met andere rekenkamercommissies onderzoeken opstarten. Op deze wijze kan
gemeenschapsgeld beter en efficiënter worden besteed.
Het nu voorliggende rapport richt zich op de vraag hoe de gemeenteraad grip kan houden op de
Gemeenschappelijke Regelingen en hoe invloed en controle kan worden uitgeoefend op de taken die deze
samenwerkingsverbanden voor de gemeente uitvoeren.
Het rapport biedt volgens mij voldoende aanknopingspunten om tijdens een informatieve sessie of tijdens
de raadsbehandeling met elkaar een goede discussie aan te gaan over de conclusies en aanbevelingen. Zeker
in deze tijd waarin meer en meer taken worden gedecentraliseerd en uitvoering veelal in een GR wordt
ondergebracht is het zaak dat de raad grip blijft houden op Gemeenschappelijke Regelingen.
De Rekenkamercommissie ziet uit naar de inhoudelijke behandeling door uw raad.
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Gert Scholte
Voorzitter
enkamercommissie gemeente Waterland

1

1

Postbus 1000 1 1140 BA Monnickendam 1 Bezoekadres Pierebaan 3 Monnickendam T. 0299 -658 585 F. 0299 - 658 599
E. gemeente@waterland.n1 1 W. www.waterland.n1 IBAN Rabobank: NL24RAB0034.28.79.200 1 IBAN BNG: NL11BNGHOp.50;3132981

1

