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MEMO
Aan: Wijnand de Vries, ministerie van BZK
c.c. : Anne Toeters, ministerie van BZK
Van: directeur Raadslid.Nu, Henk Bouwmans
Betreft: beantwoording enkele vragen uit gesprek d.d. 10 november 2015
Den Haag, 7 december 2015
==============================================================================

Beste Wijnand,
Beste Anne,
Dank voor de uitnodiging voor het gesprek over de WGR en dank voor het plezierige
onderhoud dat we mochten hebben op 10 november jl.
In dat overleg over de WGR bleven een aantal punten nog open staan, waarop ik je/jullie
een antwoord heb toegezegd. Graag doe ik dat in dit memo waarbij ik probeer in te gaan op
de vragen over het beter positioneren van raadsleden in de WGR als ook over wat de
vraagstukken van raadsleden zijn met de WGR. In de opsomming ontbreekt een echte
aanbeveling omdat Raadslid.Nu daarop nog geen specifieke analyse heeft gemaakt of
conclusies heeft getrokken. Als dat wenselijk is, vernemen wij dat graag en horen we ook
graag op welke termijn je/jullie dat wensen te ontvangen.
1. In de bijlage stuur ik je een tekst mee van ons algemeen bestuurslid Ton Dijkmans.
Hij is voorzitter van de Raadstafel21, de raadsledenvertegenwoordiging in de GR
Metropoolregio Eindhoven en doet in zijn stuk een aantal concrete voorstellen voor
verbetering van het functioneren van de WGR voor raadsleden. Je mag deze bijlage
beschouwen als een Raadslid.Nu-bijdrage op persoonlijke titel van het betreffende
bestuurslid.
2. Wij attenderen je in het bijzonder op onze serie In de ban van regionale
samenwerking. Recentelijk is er een aantal afleveringen verschenen en medio
december verwachten wij een samenvattende bijdrage te publiceren. Het laatste
artikel is terug te lezen via deze link: http://www.raadslid.nu/content/afstemmingtussen-19-tinten-blauw-van-west-brabantse-raden-aflevering-10-uit-serie-de-ban-va
. Aan het slot van het artikel zijn de linkjes vermeld naar de eerder verschenen
artikelen in deze serie.
3. Raadslid.Nu krijgt allerlei vragen van raadsleden over rol en positie ook van de raad
ter zake van de WGR. Zo kregen wij enige tijd terug van een raadslid enkele vragen
omdat zijn gemeente onderdeel is van een WGR die met oplopende
miljoenentekorten werd geconfronteerd.
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Het leidde tot een aantal vragen. Ter illustratie zet ik die hiervoor je/jullie op een rij,
om een idee te krijgen waar raadsleden tegenaan lopen met de huidige WGRstructuur en –regelgeving.
De situatie was dat de betreffende GR onder provinciaal toezicht was geplaatst en
dat gemeenten een zienswijze konden indienen over de mogelijkheden het actuele
probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen. In dat proces werd de
inbreng van de gemeenteraad gevraagd. Het betreffende raadslid had daarom de
volgende vragen:
- Wie is "Bevoegd Gezag" inzake een Gemeenschappelijke Regeling.
- Welke mogelijkheden staan een raadslid ter beschikking binnen de kaders van de
raadstaak.
- Hoe kan worden zeker gesteld dat tijdens de periode waarin het probleem zich
heeft ontwikkeld aan geldende wet- en regelgeving is voldaan. Deze vraag werd
gemotiveerd door de constatering van de accountant dat er over een bedrag van 3,2
miljoen euro geen enkele wijze een onderbouwing was te geven. En leidde tot de
vraag: welke instantie gaat hierover?
- Welke opties zijn beschikbaar om het actuele probleem op te lossen en welke
garanties zijn daarbij nodig om herhaling te voorkomen.
4. Uit ander bronnenonderzoek is mij bekend dat de controle op
gemeenschappelijke regelingen in de afgelopen tien jaar slechts in een handvol
gevallen heeft geleid tot het opstappen van wethouders als verantwoordelijk voor de
gemaakte fouten. In verhouding tot het totaal aantal voor fouten naar huis
gestuurde wethouders is dat een miniem percentage. Dat kan twee dingen
betekenen: op het niveau van gemeenschappelijke regelingen is transparantie,
verantwoording en controle perfect geregeld. Of: het is zo ondoorzichtig dat
raadsleden er niet eens aan toekomen.

