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Onderwerp

: Reactie college op advies werkgroep Informatievoorziening NHN

Geachte gemeenteraad,
In uw algemene raadscommissie van 12 april 2018 staat het raadsvoorstel ‘Verbetering
informatievoorziening door gemeenschappelijk regelingen aan gemeenteraden’ ter
bespreking. Graag geven wij een reactie op dit rapport dat door de griffiers voor de
gemeenten in Noord-Holland Noord is opgesteld.
Het rapport gaat met name in op de wisselwerking tussen de gemeenteraden en
gemeenschappelijke regelingen waar het gaat om informatievoorziening. Wij kunnen alleen
maar voorstander zijn van aanbevelingen waarbij gemeenteraden beter in hun rol als
kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger worden gebracht.
We onderschrijven dat gemeenteraden momenteel te weinig grip op de gemeenschappelijke
regelingen hebben en dat een werkwijze gevonden dient te worden om grip en de sturing
vooraf te verbeteren. Wat ons betreft dragen de aanbevelingen met name bij aan het
vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteraden bij activiteiten van een
samenwerkingsverband. Hierdoor wordt recht gedaan aan het begrip verlengd lokaal
bestuur.
Het voorstel van de griffiers omvat een omvangrijk, met name instrumenteel, pakket van
maatregelen. Veel van deze voorstellen kunnen direct toegepast worden. Onderdelen uit het
voorstel waar bij ons geen enkele twijfel over bestaat en zelfs zonder besluit reeds in gang
kunnen worden gezet zijn het openbaar maken van de stukken van de AB-vergadering en de
werkbezoeken van raadsleden aan de gemeenschappelijke regelingen.
Voor enkele voorstellen echter, zouden wij graag de gelegenheid krijgen om deze in een
breder perspectief te plaatsen, voordat u deze vaststelt. De onderdelen uit het voorstel die
wij in dit perspectief willen plaatsen zijn o.a. de procedure richting de kadernota en de
evaluaties van gemeenschappelijke regelingen.
Wij zijn met u van mening dat de doelstellingen en beoogde resultaten onderwerp van
gesprek moeten zijn tussen de gemeenteraden en de gemeenschappelijke regelingen, maar
zetten onze vraagtekens bij de haalbaarheid van de voorstellen zoals deze gedaan zijn door
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de griffiers. Graag willen we in breder verband de haalbaarheid en mogelijke andere (betere)
alternatieven verder onderzoeken.
Wij gaan er vanuit dat u kunt instemmen met ons verzoek om enkele onderdelen nader voor
u te onderzoeken en uit te werken en deze breder te overleggen met de andere gemeenten
en de gemeenschappelijke regelingen. Graag maken wij ons daarbij ook hard voor het
betrekken van een afvaardiging van u als raadsleden in dit bredere overleg. Uw
verwachtingen over uw betrokkenheid in dat proces vernemen we graag.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Saskia Remmelts, strategisch adviseur van
het team Adviseurs via telefoonnummer 088 909 7055. Wilt u bij correspondentie het
kenmerk 18uit00936 vermelden?
Met vriendelijke groet,
college van Bergen,

mr. M.N. Schroor
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