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Waarom een handreiking?1

Lokaal bestuur is steeds meer samenwerkend bestuur. Bij de opgaven in het lokale publieke domein
werkt het gemeentebestuur samen met een groot aantal partijen. Daarbij kan het gaan om
samenwerking met andere gemeenten (regionale samenwerking), met marktpartijen (publiek-private
samenwerking en uitbesteding) en met partners uit de lokale samenleving. Bij de controle op dit
samenwerkend bestuur hoort de gemeenteraad als rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging een
centrale rol te spelen.
Met de invoering van de Wet dualisering gemeentebesturen (WDG) zijn duidelijke kaders
geformuleerd voor een compleet en overzichtelijk verantwoordingsregime. Daarin is omschreven wie
(college en burgemeester) op welk forum (gemeenteraad) verantwoording schuldig is, en wat ieders
rechten en plichten zijn. Ook kan de raad in het uiterste geval zijn vertrouwen opzeggen in een
bestuurder en is er zo voorzien in een sanctiemogelijkheid. In de bestuurlijke praktijk van het lokaal
bestuur anno 2017 zijn de verhoudingen echter toch minder eenduidig dan ze op papier lijken en dat
zorgt in de gemeentelijke praktijk regelmatig voor problemen. In het web van samenwerkingsrelaties
waarin het college en de burgemeester hun rol moeten vervullen is in de eerste plaats moeilijk te
bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is (“the problem of many hands”). In de tweede plaats is
onduidelijk wat het geëigende forum is voor verantwoordingsprocessen. Neem bijvoorbeeld de
regionale samenwerking! Aan wie moeten samenwerkende gemeentebestuurders verantwoording
afleggen? Aan de eigen gemeenteraad, of aan de raden van de samenwerkende gemeenten? En welk
belang behoren de gemeenteraden in een dergelijk geval te vertegenwoordigen: het gemeentelijke
belang of het regionale belang?
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Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van Raadslid.Nu. In een eerder essay (eveneens geschreven in
opdracht van Raadslid.Nu; Denters 2016) is reeds uitvoerig ingegaan op de achtergronden van de noodzaak van
een handreiking als deze.
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Eerder is betoogd (Denters 2016) dat tegen de achtergrond van een veranderend lokaal bestuur –
binnen de grenzen van de thans geldende wet- en regelgeving – gezocht moet worden naar nieuwe
spelregels voor controle en verantwoording (CV) in het lokaal bestuur. Daarbij hanteren we het
begrip “spelregels” in ruime zin: het kan gaan om formele regels maar ook om informele regels en
geïnstitutionaliseerde praktijken. Het doel van deze handreiking is om gemeenteraden en raadsleden
een houvast te bieden bij het zoeken naar nieuwe spelregels voor CV bij allerlei vormen van
verplaatst lokaal bestuur. Met deze handreiking hopen we de raadsleden meer greep te geven op het
moeilijk grijpbare samenwerkend bestuur.

Uiteraard volstaan nieuwe spelregels niet. Goed functionerende CV processen vragen ook om een
andere spelopvatting van de belangrijkste spelers: hoe zien zij hun rol en hoe gaan ze met elkaar om?
In deze handreiking ligt het accent op de spelregels. Een spelopvatting laat zich immers moeilijk
vatten in een handreiking. Maar uiteindelijk is – net als bij een voetbalwedstrijd – de kwaliteit van
het vertoonde spel ook afhankelijk van de spelopvatting van de spelers. Daarom staan we tot slot van
deze handreiking toch ook kort stil bij dit aspect.

In deze handreiking gaan we in op de vraag hoe de gemeenteraad in het samenwerkend bestuur
inhoud kan geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol. Dat doen we op basis van een brede
veldverkenning. Daarbij is in de eerste plaats gekeken naar vernieuwende CV-praktijken in vijftig
Nederlandse gemeenten. 2 Daarnaaast is ook rondvraag gedaan bij de griffiers van alle gemeenten
met meer dan 100.000 inwoners. Tenslotte zijn ook gemeenten benaderd waarvan anderszins
bekend was dat men werkt aan een vernieuwing van het CV-regime. Verder hebben we incidenteel
gebruik gemaakt van mogelijk interessante CV-vormen elders in de wereld van het openbaar bestuur,
in Nederland, maar soms ook in het buitenland.

Het oogmerk van de veldverkenning is het schetsen van mogelijk interessante, vernieuwende
vormen van CV. Het gaat dus niet om het schetsen van een representatief beeld van de CV-praktijken
in Nederlandse gemeenten. We zijn op zoek naar voorbeelden van vernieuwing die mogelijk
interessant zijn om in de huidige zoektocht naar nieuwe, meer eigentijdse vormen van CV. Bovendien
gaat het om vernieuwingen die mogelijk interessant zijn. Mogelijk interessant, omdat het niet gaat
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Deze gemeenten zijn geselecteerd door een systematische, aselecte steekproef op basis van een naar
gemeentegrootte geordende lijst van alle Nederlandse gemeenten. Door deze steekproeftrekking zijn zowel
spreiding naar gemeentegrootte als naar geografische ligging geborgd. In deze gemeenten is gekeken naar de
inhoud van programmabegroting, nota’s over verbonden partijen en eventueel ook rapportages van
rekenkamer(functie)s.
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om bewezen ‘best practices’. Veel van de geschetste opties, zijn net geïntroduceerd en er is
nauwelijks ervaring mee opgedaan. Laat staan dat er al een min of meer systematische evaluatie van
deze praktijken beschikbaar zou zijn. In de huidige transformatiefase van de lokale democratie is dit
onvermijdelijk. Zoals de Noorse bestuurskundige Johan Olsen (2015) heeft aangegeven is slechts
duidelijk dat bestaande CV-regimes (zoals ze die bij ons in de Gemeentewet vorm hebben gekregen)
aangevuld moeten worden met nieuwe CV arrangementen. Hoe die nieuwe arrangementen werken
en of ze goed aansluiten op onze bestuurlijke verhoudingen is niet op voorhand duidelijk. De vraag
naar de werkzaamheid van nieuwe arrangementen kunnen we slechts proefondervindelijk
beantwoorden: door ze te beproeven en te leren van het succes en falen van dergelijke bestuurlijke
innovaties.
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Het primaat van de gemeenteraad

Gezien het democratisch primaat (artikel 125.1 Grondwet) ligt de verantwoordelijkheid voor de
(her)inrichting van het lokale CV-stelsel bij de gemeenteraden . Onderzoek onder burgers (Denters
2012) wijst ook uit dat veel burgers van raadsleden – als volksvertegenwoordiger – verwachten dat ze
namens burgers optreden als “democratische waakhond”. Daarbij gaat het om zaken als het bewaken
van het democratisch proces; het borgen dat burgervoorkeuren doorwerken in het lokale beleid en
het zorgen voor voldoende mogelijkheden voor burgerparticipatie. De belangrijkste uitdaging
waarvoor de raad zich in zijn functie als democratische waakhond in de komende jaren ziet gesteld is
stellig het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe CV-arrangementen rond allerlei
vormen van samenwerking.
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Figuur 1: Zelf doen of delen van de CV-verantwoordelijkheden met anderen?
De eerste en belangrijkste vraag waarvoor raadsleden zich hierbij zien gesteld is op welke manier ze
inhoud willen geven aan de eigen rol (Figuur 1). In het kader van zijn systeeemverantwoordelijkheid
moet de raad allereerst bepalen welke onderdelen in het CV-proces hij zelf dient te vervullen en wat
hij eventueel aan anderen kan en wil overlaten. Uiteraard kan de raad ertoe besluiten om alles in eigen
hand te houden. Maar alleen al vanwege de alom gedeelde zorgen over de zware belasting van
raadsleden (zie Daadkracht, 2017), is het zinvol te bezien of en in hoever er ook alternatieven zijn. Is
het bijvoorbeeld mogelijk om raadsleden te onlasten door ook anderen te betrekken bij de
democratische omsingeling van het “samenwerkend bestuur”?
Hierbij onderscheiden we vijf verantwoordelijkheden (onderdelen):
a. procedurele regie of kaderstelling: het binnen de grenzen van hogere wet- en regelgeving
formuleren van de institutionele kaders waarbinnen in de gemeente CV operationeel vorm
moet krijgen.
b. inhoudelijke en financiële regie of kaderstelling: de bepaling van de maatstaven die relevant
zijn voor de beoordeling van het bestuurlijk functioneren
c. de informatievoorziening: de verzameling van informatie over het bestuurlijk functioneren
d. het publieke debat: het in het licht van inhoudelijke criteria en op basis van relevante
informatie uitwisselen van argumenten die relevant zijn met het oog op
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e. de consequenties: oordeelsvorming uitmondend in conclusies en mogelijke politiekbestuurlijke consequenties.
De systeemverantwoordelijkheid van de raad krijgt gestalte door het stellen van de institutionele
kaders (sub a). Binnen die institutionele kaders kunnen vervolgens vier operationele
verantwoordelijkheden (b-e) worden onderscheiden.
Bij de inrichting van het CV-regime is de vraag aan de orde waar deze vijf CV-onderdelen (kunnen)
worden belegd. Het is hierbij geen wet van Meden en Perzen dat de gemeenteraad de
verantwoordelijkheid moet nemen voor al deze onderdelen. Sterker nog: in nationale wet- en
regelgeving wordt zelfs bepaald dat de raad zich vooral bij de informatievoorziening moet (zie
bijvoorbeeld artikel 213.2 Gemeentewet) of kan (zie hoofdstuk IV A/B Gemeentewet) laten bijstaan
door anderen. Maar ook los van deze wettelijke bepalingen kan de raad besluiten om CVverantwoordelijkheden elders te beleggen.
We hebben al gesteld dat het in de rede ligt dat de systeemverantwoordelijkheid bij de gemeenteraad
berust. Ook bij de inhoudelijke (en financiële) kaderstelling hoort de raad een doorslaggevende stem
te hebben. Hetzelfde geldt voor de afrondende besluitvorming bij CV-processen, althans voorzover het
trekken van eventuele politieke consequenties. De raad is immers bevoegd om op basis van de in het
kader van het CV proces verzamelde informatie en het naar aanleiding daarvan gevoerde debat in de
raad (maar eventueel ook elders) te oordelen over het functioneren van het gemeentebestuur en de
mogelijke politieke consequenties hiervan. Maar dit laat onverlet dat de raad bij de inhoudelijke
kaderstelling, de informatieverzameling en het debat over het functioneren van het bestuur (ook) een
beroep kan doen op anderen. Dat kan soms volledig (vooral bij het verzamelen van informatie over
het functioneren van de samenwerking), maar in andere gevallen kan de raad de eigen betrokkenheid
combineren met het inschakelen van anderen – bijvoorbeeld in de voorbereiding van het raadsdebat.
In het nagaan of en hoe de raad zelf, of samen met anderen CV gestalte wil geven is het van belang
rekening te houden met het belang dat de raadsleden hechten aan bepaalde inhoudelijke
beleidsopgaven en de reden of redenen waarom zij CV bij deze opgave van belang achten. Bovens c.s.
(2008) onderscheiden in dit verband drie redenen waarom de raad CV van belang kan vinden:


democratie: de samenwerking moet aansluiten op de politieke preferenties van
belanghebbende burgers



rechtstaat: voorkomen van willekeurige machtsuitoefening en het borgen van integriteit



effectiviteit en efficiëntie: de verbetering van overheidsprestaties.
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Afhankelijk van het belang van een beleidsopgave en het gewicht van deze drie redenen kan de raad
besluiten om het CV-regime in te richten.3 Ideaaltypisch zijn er drie scenario’s te onderscheiden (zie
figuur 2). Twee van die scenario’s gaan uit van uniformiteit. Het derde scenario is gebaseerd op
pluriformiteit: CV is afhankelijk van de beleidsopgave anders geregeld. In figuur 2 zijn deze scenario’s
uitgewerkt aan de hand van een gefingeerd voorbeeld waarbij een gemeente bij drie beleidsopgaven
(ruimtelijke ordening; zorginkoop en de ontwikkeling van de binnenstad) samenwerkt met partners.
In de eerste twee scenario’s zijn de CV-arrangementen ongeacht de beleidsopgave hetzelfde. In het
eerste scenario doet de raad – binnen de kaders van landelijke wet- en regelgeving – “alles” zelf. De
raad neemt de systeemverantwoordelijkheid door voor de drie opgaven de procedurele kaders te
bepalen. Daarnaast neemt hij ook de operationele verantwoordelijkheden bij deze opgaven integraal
voor eigen rekening. Alle vijf CV-onderdelen (procedurele regie., inhoudelijke regie, informatie, debat
en het bepalen van de consequenties) zijn belegd bij de raad.

3

Een CV-regime is het geheel aan afspraken dat ten aanzien van de verschillende beleidsopgaven wordt gemaakt over de
manier waarop de raad vormgeeft aan de diverse CV-onderdelen (verantwoordelijkheden).

7

Figuur 2: Ideaaltypische scenario’s voor inrichten van een CV-regime
In het tweede scenario stelt de raad wederom het procedurele kader vast, en dat kader is voor elk van
de drie beleidsopgaven hetzelfde. De inhoud van het kader verschilt echter met het eerste scenario,
omdat bij de CV bij alle drie opgaven de raad bepaalde onderdelen van de CV deelt met een andere
partij (in het gefingeerde voorbeeld: een burgerjury). Er is dus net als in het eerste scenario sprake van
een uniform regime, maar in het tweede regime neemt de raad de CV niet alle vijf onderdelen van de
CV volledig voor zijn rekening. Zo schakelt de raad in dit (gefingeerde) tweede scenario bij de
voorbereiding van CV-processen bij de CV inzake alle drie opgaven steeds een “burgerjury”
(samengesteld uit een aantal burgers) die het CV-debat in de raad voorbereidt. In plaats van een
burgerjury, kan overigens ook een andere vorm worden gekozen. Wat kenmerkend is voor het tweede
scenario is dat ongeacht de beleidsopgave (uniformiteit!) de raad ervoor kiest de verantwoordelijkheid
voor bepaalde onderdelen van het CV-proces met een andere speler (hier een burgerjury) te delen. De
twee op uniformiteit gebaseerde scenario’s hebben het voordeel van eenvoud en transparantie.
Maar deze uniformiteit gaat ten koste van de mogelijkheden om het CV-regime toe te snijden op het
specifieke karakter van beleidsopgaven. De redenen waarom de raad belang hecht aan CV kan
verschillen per beleidsopgave. Zo kan de raad bij een technisch-complexe opgave vooral belang
hechten aan toezicht om de effectiviteit en efficiëntie te borgen. Het inschakelen van inkoopexperts
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en de rekenkamer kan dan in de rede liggen. Bij een politiek-gevoelige kwestie, bijvoorbeeld de
herinrichting van het centrum, vindt de raad het mogelijk belangrijker om zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de voorkeuren van burgers. In het derde scenario in figuur 2 differentieert de raad het CVarrangement afhankelijk van de beleidsopgave en de redenen waarom de raad CV daarbij van belang
acht. Bij de ene opgave (R.O) houdt men in dit gefingeerde voorbeeld het heft volledig in eigen hand.4
In een ander geval (zorginkoop) kan de raad een accountant, de rekenkamer en experts inschakelen
om in deze gecompliceerde problematiek adequaat te kunnen opereren. In het derde geval – de
herinrichting van de binnenstad – besluit de raad gezien het karakter van de beleidsopgave vooral een
beroep te doen op de inbreng vanuit de burgerij.
In het licht van de mate waarin en de redenen (democratie, rechtsstaat, effectiviteit/efficiëntie)
waarom de raad hecht aan CV bij een bepaalde beleidsopgave kan de raad ook overwegen CVprocessen ook in andere opzichte te differentiëren:


Zo kan men CV structureel of incidenteel toepassen. In het eerste geval wordt de sturing en
verantwoording steevast uitgevoerd. Maar men kan ook incidenteel controleren. Zo’n
incidenteel CV-proces kan plaatsvinden op basis van een verzoek van (een deel van) de
gemeenteraad, zoals wanneer de raad het recht heeft om te vragen om inlichtingen en het
doen uitvoeren van een onderzoek. Maar men zou dergelijke rechten ook kunnen geven aan
de leden van een cliëntenraad of aan een bepaald aantal burgers. Een andere optie is al meer
dan een kwart eeuw geleden voorgesteld door de Rotterdamse politicoloog Rinus van
Schendelen. Hij suggereert om bepaalde controles ook “at random” uit te voeren. Dat zou men
kunnen doen door per jaar een of twee willekeurig beleidsvelden te selecteren en daar
onderzoek naar de kwaliteit van het gevoerde bestuur uit te voeren. Daarmee wordt de kans
dat verantwoordelijken voor een bepaald beleidsveld zich moeten verantwoorden voor alle
terreinen gelijk is. Aldus elimineert men factoren als politieke gevoeligheid en politieke
opportuniteit uit controleproces.
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samenwerkingsopgave meerdere, zwaarwegende belangen in het geding zijn. In dat geval kan
men tegelijkertijd verschillende arrangementen inzetten, zodat al de in het geding zijnde
belangen adequaat worden belicht. Zo kan in het sociale domein bijvoorbeeld experts in een
adviesraad te gebruiken om financiële risico’s bij inkoop van zorg te beheersen. Tegelijkertijd
kan men op hetzelfde dossier de oordelen van een cliëntenraad (eventueel gecombineerd met

4

Uiteraard heeft de raad ook hier andere opties. In het gegeven voorbeeld is – for the sake of argument –
aangenomen dat de raad de CV bij deze opgave geheel in eigen hand wenst te houden.
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focusgroepen en een survey) benutten om zicht te krijgen op de ervaringen van de gebruikers
van de voorzieningen.
In de volgende paragrafen gaan we in op de vraag via welke vernieuwende werkwijzen gemeenteraden
hun primaat in de controle en verantwoordingsprocessen bij samenwerkend bestuur inhoud kunnen
geven. Daarbij gaan we achtereenvolgens in op de manier waarop de gemeenteraad


vorm kan geven aan zijn systeemverantwoordelijkheid. Hier gaat het om mogelijke
instrumenten op het terrein van de procedurele kaderstelling.



inhoud kan geven aan de inhoudelijke kaderstelling



zich informeert over samenwerkend bestuur en deze informatie hanteert in zijn CV-activiteiten



anderen in stelling kan brengen in het kader van CV-arrangementen

3 Systeemverantwoordelijkheid nemen: procedurele kaderstelling
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat bepalingen over de verplichte paragraaf
“Verbonden Partijen” in de gemeentebegroting. In deze paragraaf worden de kaders geformuleerd
voor financieel en bestuurlijk belangrijke samenwerkingsverbanden. In deze paragraaf wordt niet
alleen een overzicht gegeven van de “verbonden partijen”, maar deze paragraaf bevat ook “een visie
op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen” (artikel 15a BBV). In deze context kan de
raad ook de uitgangspunten formuleren voor de wijze waarop het CV-regime ingericht kan worden. Zo
kan worden vastgelegd wie er zijn betrokken bij de inhoudelijke kaderstelling van de samenwerking,
en bij wie de informatievoorziening wordt belegd en op welk forum of welke fora het college zich over
voortgang en resultaten van de samenwerking moet verantwoorden.5
Er zijn verschillende manieren waarop gemeenten inhoud geven aan een dergelijke visie op
samenwerking:


Een minimalistische variant waarin de paragraaf bestaat uit een korte passage over de visie en
voor het overige wordt volstaan met een veelal beknopt overzicht van de verbonden partijen.



Een uitvoeriger variant waarin een uitgebreide visievorming en beleidsuitgangspunten
voorafgaan aan een lijst van de partijen waarmee wordt samengewerkt.

5

Naast deze procedurele kaders kan de raad natuurlijk via deze instrumenten ook nog inhoudelijke of
financiële kaders voor de samenwerkingsprojecten meegegeven.

10



Een beknopte paragraaf verbonden partijen waarin voor wat betreft de visievorming en de
beleidsuitgangspunten worden vervat in een afzonderlijke meer uitgebreide Kadernotitie
Verbonden Partijen of in een Governance Charter.

Een belangrijke vraag waarvoor gemeenten staan is de bepaling van de reikwijdte van de beleidskaders
die men formuleert. Ook hier zijn er drie varianten te onderscheiden.


Een enge interpretatie waarbij men aansluit bij de eisen zoals ze zijn vervat in het BBV. Hierin
hebben de afspraken betrekking op samenwerkingspartners waarbij de gemeente zowel
financiële als bestuurlijke banden is aangegaan (zie artikel 1b-d BBV).



Een ruimere interpretatie zoals die recent door de Commissie BBV is aanbevolen. In deze
ruimere opvatting kiest de gemeente ervoor om in de lijst van verbonden partijen ook alle
partners op te nemen waarbij sprake is van een bestuurlijk belang en waarbij de
gemeenteactiviteiten structureel bekostigd (via begrotingsfinanciering, subsidies of krachtens
een overeenkomst). Gezien het belang van deze partners en de mogelijke risico’s adviseert de
Commissie BBV gemeenten deze vormen van samenwerking, ook als er geen sprake is van een
financieel belang in de zin van artikel 1c BBV, toch op te nemen in de paragraaf verbonden
partijen. Dit kan worden ingevuld door in de paragraaf verbonden partijen een extra categorie
‘organisaties met een bestuurlijk belang en een maatschappelijk of algemeen belang’ op te
nemen.



Het staat gemeenten echter vrij om hierbij nog een stap verder te gaan. Er kan ook worden
besloten om het begrip “verbonden partij” nog ruimer op te vatten. In dat geval omvat de
paragraaf ook samenwerkingspartners, waarmee in de zin van het BBV noch een bestuurlijk,
noch een financieel belang bestaat, maar waarmee de gemeente niettemin nauw samenwerkt
bij strategisch belangrijke programma’s.

Op basis van zo’n ruimere invulling (tweede of derde bullet hierboven) wordt voor de raad en voor
burgers de transparantie van de lokale bestuurlijke verhoudingen vergroot, hetgeen een noodzakelijke
voorwaarde is voor een adequate controle en verantwoording.
Naast de algemene kaderstelling zouden gemeenteraden ook meer gedetailleerde CV-afspraken
kunnen vastleggen per afzonderlijk samenwerkingsverband. In de Kadernotitie of een Governance
Charter kan worden bepaald dat voor alle strategisch belangrijke samenwerkingsprojecten
proceskadernotities worden geformuleerd. De specifieke kadernotities kunnen vervolgens per
verbonden partij of samenwerkingspartner, zowel procedureel als financiel-inhoudelijk de meer
gedetailleerde afspraken bevatten. Dat schept aan de voorkant van dergelijke bestuursprocessen

11

duidelijkheid voor alle betrokkenen en het voorkomt frustraties achteraf. Enerzijds kan zo worden
voorkomen dat de raad zich gepasseerd voelt als het nietsvermoedend wordt geconfronteerd met als
voldongen feiten gepresenteerde afspraken van het college en zijn samenwerkingspartners. Anderzijds
kan zo ook worden voorkomen dat het college en zijn partners worden verrast door onverhoedse
interventies vanuit de gemeenteraad nadat men na vaak moeizaam overleg eindelijk tot
overeenstemming is gekomen. De inhoud van proceskadernotities kan van onderwerp tot onderwerp
verschillen.
In de gemeente Ede experimenteert de raad met een andere vorm van specifieke kaderstelling. Daar
is in de P&C-cyclus afgesproken dat alle gemeenschappelijke regelingen in december een korte
financiële kadernotitie aan de gemeenteraden in het samenwerkingsgebied sturen, zodat die in een
vroeg stadium zijn hun “wensen en bedenken” kenbaar kunnen maken. Op die manier zouden de raden
meer sturingsmogelijkheden moeten krijgen. Het ligt in de bedoeling om deze afspraak in de toekomst
ook uit te breiden naar alle verbonden partijen.
Bij het formuleren van deze kaderstellende documenten biedt het eerder geschetste analytische kader
(zie figuur 2) zinvolle aanknopingspunten. Zo kan men nadat is bepaald op welke gronden (democratie,
rechtsstaat, prestaties) de raad CV bij een concrete beleidsopgave van belang acht, bezien welk forum
of welke fora aangewezen zijn voor CV. Verder kan men afhankelijk van de beleidsopgave ervoor kiezen
de controle en verantwoording structureel of incidenteel te doen plaatsvinden. Vervolgens kan men
bepalen op welke wijze men bij deze beleidsopgave de informatievoorziening, het publieke debat en
consequenties wenst te structureren.

4 Inhoudelijke kaderstelling
De in de vorige paragraaf reeds besproken documenten (paragraaf verbonden partijen, kadernotitie
verbonden partijen, proces- en financiële kadernotities) zijn niet alleen van belang met het oog op de
procedurele kaderstelling. De raad kan deze stukken ook gebruiken voor de inhoudelijke
kaderstelling.
In een aantal gemeenten heeft men hiervoor een afwegingskader ontwikkeld voor het aangaan,
beheren en afstoten van samenwerkingsverbanden in de context van privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke rechtspersonen. In Rotterdam heeft men in het Beleidskader Verbonden Partijen
een dergelijk kader geformuleerd. Dit kader heeft als voordeel dat het de raad helpt in het voeren
van een evenwichtig debat over het aangaan, vormgeven, onderhouden en eventueel beëindigen
van de samenwerkingsrelatie met een verbonden partij.
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2) Rotterdam: Afwegingskader
Het kader is van toepassing op het aangaan, beheren en afstoten van privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke rechtspersonen. Het deelnemen van de gemeente deze verbanden richt
zich op het behartigen van publieke belangen. Daarbij hanteert Rotterdam de definitie van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: "een publiek belang is een
maatschappelijk belang waarvan de overheid zich de behartiging aantrekt op grond van de
overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt." Om te bepalen of en hoe
de gemeente bij de behartiging van een dergelijk belang zal zijn betrokken volgt de
gemeente de volgende stappen:

http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=178950/type=pdf/14bb4464_bijlage_verbonden_partijen.pdf

Voor wat betreft de inhoudelijke kaderstelling is de gemeentelijke begroting een buitengewoon
belangrijk instrument. In de gemeentelijke begrotingen die we in de inventarisatie hebben bekeken,
zien we dat gemeenten op verschillende manieren aandacht besteden aan de samenwerkingsrelaties.
In nogal wat gemeenten beperkt de aandacht voor dit onderwerp zich tot de verplichte paragraaf
Verbonden Partijen. Zoals we eerder zagen, kan deze paragraaf meer of minder uitgebreid zijn. In
andere gemeenten wordt ook in de begroting zelf, bij de verschillende begrotingsprogramma’s,
aandacht besteed aan de rol van samenwerkingsverbanden. In het kader van de vernieuwing van de
BBV (2015) heeft de commissie BBV aangegeven het wenselijk te achten dat gemeenten de
beleidsinformatie en de –risico’s integreren in de betreffende begrotingshoofdstukken. In een aantal
gemeenten wordt thans in de begrotingshoofdstukken, voor zover van toepassing al stilgestaan bij de
rol van verbonden partijen. Soms volstaat men met de vermelding dat een of meer verbonden partijen
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een niet nader omschreven bijdrage leveren aan een bepaald programma. In andere gemeenten wordt
veel uitgebreider stilgestaan bij de rol van deze partijen bij de behartiging van publieke belangen.
Dat kan door het opnemen van een of meer van de volgende zaken in een overzicht in de begroting:


Bestuurlijk vertegenwoordiging



Verwijzing naar relevante beleidsstukken



Maatregel



Doelstelling



Prestatie-indicator



Target in termen van deze indicator



Realisatie van het target



Financieel belang



Ontwikkelingen



Risico’s

5 Informatievoorziening voor de raad
Kaderstelling is uiteraard belangrijk, maar heeft weinig zin als deze kaders vervolgens niet worden
gebruikt om op basis van informatie het feitelijk functioneren van de samenwerking te monitoren en
daar waar nodig bij te sturen. Daarom is van belang te op welke manier de raad zich informeert over
het feitelijk functioneren van de samenwerking.
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Figuur 3: Website Gemeente Nijmegen, met integrale informatie over elk van de verbonden partijen
en met weergave afspraken en kaders in een notitie Specifieke Kaders

15

In sommige gemeenten investeert men om die reden in op de samenwerking toegesneden
raadsinformatiesystemen. Zo heeft de gemeente Nijmegen een overzichtelijke en goed toegankelijke
website over de gemeentelijke samenwerkingsverbanden ontwikkeld (zie figuur 3). Daarop worden
niet alleen de algemene kaders voor de samenwerking ontsloten. Per samenwerkingsverband worden
daar ook de specifieke kaders geschetst, en vinden raadsleden en andere geïnteresseerden snel veel
relevante informatie over het functioneren van samenwerkingsverbanden. Op die manier wordt een
grote mate van transparantie geborgd.
Een ander voorbeeld vinden we in de gemeente Venlo die in samenwerking met Partners + Pröpper
een Digitale Samenwerkingswijzer heeft ontwikkeld (figuur 4). Dit instrument richt zich op alle vormen
van samenwerking: het kan gaan om intergemeentelijke samenwerking, of andere “verbonden
partijen” in de zin van het BBV. Maar ook om samenwerking met maatschappelijke partners,
overheden (waterschap of provincie), of andere organisaties die actief zijn in het publieke domein. Het
instrument geeft niet alleen een actueel overzicht van de concrete samenwerkingsverbanden van
Venlo, maar ontsluit via het internet ook allerlei instrumenten die de raad en anderen kunnen helpen
bij de beantwoording van praktische vragen over:


Wat is de inzet van de samenwerking? Wat vinden we belangrijk?



Wat kunnen we leren van samenwerking?



Hoe realiseren we goede samenwerking?

Figuur 4: De Samenwerkingswijzer van de gemeente Venlo en Partners+ Pröpper.
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Het is de bedoeling dat de samenwerkingswijzer Venlo ook inzicht geeft in de resultaten van de
samenwerkingsverbanden (wat draagt de samenwerking bij aan de realisatie van de gemeentelijke
beleidsprogramma’s?). Ook moet het mogelijk maken allerlei verbanden te leggen in de
samenwerking, bijvoorbeeld wat zijn de samenwerkingspartners in het domein van zorg en welzijn?
Of op welke terreinen werken we samen met gemeente Y, bedrijf X of bewonersgroep Z?
Op deze wijze kunnen raadsleden en andere geïnteresseerden relatief eenvoudig antwoorden
kunnen vinden op allerlei relevante vragen rond samenwerking. De voorbeelden van Nijmegen en
Venlo laten ook zien dat door toepassing van eigentijdse ICT de informatievoorziening naar
raadsleden en het publiek een belangrijke meerwaarde kan hebben.
Voor zijn informatievoorziening over samenwerking kan de raad ook gebruik maken van door de
Gemeentewet geboden mogelijkheden. Zo kan de rekenkamer(functie) de raad ondersteunen bij het
onderzoeken van het functioneren van verbonden partijen (artikel 184 Gemeentewet). In veel
gemeenten is in de afgelopen jaren onderzoek verricht naar het functioneren van CV in de context
van de samenwerking met verbonden partijen. Dergelijk onderzoek mondt – ook als de aanleiding
een concrete casus is – uit in meer algemene aanbevelingen. Zie bijvoorbeeld de uitgebreide
rapportage van de Rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en
Leidschendam-Voorburg
(www.rekenkamerwvolv.nl/dynamic/.../4.../Rapport_Grip_op_Samenwerking_iPad.pdf).
In Den Haag vervult naar aanleiding van een rapport van de rekeningencommissie de gemeentelijke
rekenkamer ook een rol bij de systematische informatieverzameling over het feitelijk functioneren
van verbonden partijen. Ook in Twente spelen rekenkamers een belangrijke rol (kader 2).
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2. Rekenkamers in stelling gebracht
In 2013 formuleerde de rekeningencommissie van de Haagse gemeenteraad aanbevelingen
voor de verbetering van CV bij verbonden partijen. Mede naar aanleiding daarvan heeft de
Haagse rekenkamer een onderzoeksplan Verbonden partijen opgesteld en is recent een
verslag van de bevindingen van het onderzoek gepubliceerd
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3376016/1/Onderzoeksplan%20Verbonde
n%20Partijen%2027112014
Gemeente Den Haag onderzoek verbonden partijen
https://www.denhaag.nl/rekenkamer/to/Publicatie-onderzoek-verbonden-partijen.htm
Jaarlijks onderzoeken de rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo
en Oldenzaal en recent ook Hof van Twente één gezamenlijke verbonden partij. De
uitkomsten van het onderzoek staan de aan de betreffende verbonden partij
deelnemende gemeenteraden ter beschikking om hun kaderstellende en controlerende
rol te versterken. Daarnaast wordt met ingang van 2017 op verzoek van de
samenwerkende rekenkamers jaarlijks een QuickScan uitgevoerd naar de jaarstukken en
begrotingen van 10 verbonden partijen waarin de betrokken gemeenten participeren. De
Quick Scan zal in eigen beheer van de Twentse rekenkamers worden uitgevoerd en
jaarlijks worden opgeleverd voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in de
raden. De QuickScan wordt aan gemeenteraadsleden van de 14 Twentse gemeenten
gestuurd.
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Ook op andere manieren kan de raad trachten zicht te krijgen op het functioneren en de risico’s van
de samenwerking met partners. Zo wordt door een aantal Twentse gemeenten een pilot gehouden in
het kader van het risicomanagement in de samenwerking (zie kader 3).
3. Twentse gemeenten: risicomanagement
Naast de financiële risico’s is het van belang dat ook de inhoudelijke, organisatorische en
overige risico’s in het risicoprofiel worden opgenomen. Om deze gestructureerd in beeld te
brengen loopt in de gemeenten Enschede, Borne en Almelo een pilot met het web-based
instrument Risicoscope (Naris Self Assesment). Als de pilot slaagt dan wordt bezien of de ook
de risico’s bij alle andere verbonden partijen hiermee beoordeeld kunnen worden.
De kwaliteit en de doelmatigheid van CV-processen kan ook met eenvoudige veranderingen worden
verbeterd. Zo beproeft men in een aantal gemeenten momenteel ook de eerder in de Tweede Kamer
al geïntroduceerde methode Duisenberg (zie kader 4). Op deze manier kan met beperkte inzet van tijd
en middelen de effectiviteit van de CV-processen belangrijk worden verbeterd.

4. Methode Duisenberg
De raad (of bij intergemeentelijke samenwerking: de samenwerkende raden) benoemt uit zijn
midden een audit-commissie van twee leden: één uit de coalitie (of uit de centrumgemeente)
en één van de oppositie (of uit een randgemeente), om het onpartijdige karakter van de audit
te benadrukken. Samen bereiden ze de behandeling van de begroting voor aan de hand van
een checklist en rapporteren daarover. Zie:
https://fd.nl/economie-politiek/1160974/overheidsfinancien-voor-dummies-het-succes-vande-methode-duisenberg
Met deze werkwijze wordt inmiddels ook in verschillende gemeente (Amsterdam en Zeist
bijvoobeeld) geëxperimenteerd:
http://www.vngmagazine.nl/archief/24164/methode-duisenberg-raadsrapporteurs-hetexperimenteren-waard

6 De rol van andere spelers bij CV
Zoals gesteld kan de raad bij CV ertoe besluiten om vooral zelf de teugels in handen te houden.
Eventueel kan ze zich daarbij laten ondersteunen door de lokale rekenkamer(functie) of door
accountants. Maar gezien de veelheid van opgaven en de uiteenlopende functies van CV
(democratisch, rechtstatelijk en met het oog op effectiviteit en doelmatigheid) kan het ook opportuun
zijn voor de leden van de raad om te overwegen bij de controle en verantwoording ook andere spelers
van buiten het gemeentehuis te betrekken. Schillemans (2007) spreekt hier van zogenaamde
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horizontale CV-relaties die naast en in aanvulling op het primaat van de raad het functioneren van het
CV-stelsel kunnen versterken. In de context van verzelfstandigde overheidsorganisaties op nationaal
niveau blijken dergelijke horizontale arrangementen een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de
controle en verantwoording. Ook in de context van het samenwerkend bestuur in gemeenten wordt
op bescheiden schaal geëxperimenteerd met dergelijke voorzieningen. We onderscheiden, deels
aansluitend bij Schillemans (2007), een aantal arrangementen:


Burgerjury’s en -panels



Klachtenprocedures en ombudsvoorzieningen



Raden van toezicht



Colleges van deskundigen

In de eerste plaats kan de raad besluiten om bij het inrichten van een CV-regime burgers bij de controle
op samenwerkend bestuur in te schakelen. Dat kan door ze te betrekken bij het aan de voorkant van
CV-processen mede formuleren van inhoudelijke kaders (co-creatie). In het buitenland zijn hiervan
interessante voorbeelden. Voor de regionale samenwerking zijn er een aantal interessante opties in
ontwikkeling (zie kader 5).
In het buitenland zien we ook dat inwoners of gebruikers van diensten en voorzieningen ook steeds
meer worden ingeschakeld om volksvertgenwoordigers informatie te verschaffen over de lokale
diensten en voorzieningen en het functioneren van ambtelijke organisaties en publieke
dienstverleningsorganisaties (Nabatchi et al. 2017; Linders 2012) . Men spreekt in dat verband van coassessment. Men deed daarbij onder meer ervaring op met het inzetten van huurders bij het in kaart
brengen van het functioneren van sociale verhuurders, het inschakelen van ouders in het speciaal
onderwijs voor autistische kinderen of van dementerenden bij de versterking van hun
oriëntatievermogen in de openbare ruimte, of van fietsers bij de kwaliteit en veiligheid van fietsroutes
(Nabatchi et al. 2017). In Nederland zijn er ook ervaringen met dergelijke praktijken (zie kader 6).
Hoewel de voorbeelden geen betrekking hebben op samenwerkende bestuursvormen kunnen
dergelijke praktijken ook interessant zijn als het gaat om het verkrijgen van informatie van inwoners
en gebruikers over de kwaliteit van lokaal bestuur dat vorm krijgt in de samenwerking tussen het
gemeentebestuur en andere organisaties in het publieke domein. Deze opties zijn vooral interessant
als men CV wil inzetten met het oog op democratische overwegingen (aansluiten bij voorkeuren
inwoners) of vanwege de effectiviteit (verbeteren van de tevredenheid van gebruikers).

5. Burgers betrekken bij inhoudelijke visievorming (regionale) samenwerking
In Twente wordt is een gezamenlijk initiatief van de veertien Twentse gemeenten en een
tiental regionale organisaties (die samenwerken20in de Stichting Twentement) het initiatief
genomen voor een jaarlijks democratiefestival (Twentement):
www.raad053.nl/stukken/8769/1/download

6. Burgerjury’s, -panels en -visitaties
In februari 2010 organiseerde de Gemeente Oude IJsselstreek een burgerjury als afronding
van het gemeentelijk experiment in het project ‘In
21Actie Met Burger’. De burgerjury bestond
uit een representatieve groep burger die samen een oordeel velden over de verdeling van
gemeentelijke middelen en gemeentelijke voorzieningen binnen de kernen van de

7. Ombudsvoorzieningen

De Tweede Mening is een pilot waarin gemeenten experimenteren met het inzetten van
burgers als ‘second opinon’ bij een bezwaar tegen lastige beslissingen. De verantwoording
van besluiten van de gemeenten worden hierbij onder de loep genomen door burgers. De
pilot houdt in dat de deelnemende gemeenten gedurende een periode van een jaar casussen
uit het sociaal domein (WMO, Werk & Inkomen, jeugdzorg etc.) voorleggen aan het panel van
De Tweede Mening. De verwachting is dat dit zou leiden dat betere en beter gelegitimeerde
beslissingen en vergrootte vertrouwen in de gemeente. De pilot is geïnspireerd door de
website onderling.nl van FBTO waar, als je het niet eens bent met een afwijzing door FBTO,
het kunt voorleggen voor een second opinion aan een groep mensen (zowel klanten als
mensen die geen klant zijn van FBTO). In Amsterdam hanteert men ook een dergelijk systeem
in de bijstand: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/amsterdamexperimenteert-met-second-opinion-in-de.9556152.lynkx.
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Met het oog op rechtstatelijke overwegingen kan men inzetten op het instellen van
klachtenprocedures en een ombudsfunctie. Veel voorbeelden hiervan hebben we niet aangetroffen
(zie kader 7). Ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie kunnen raden ook een beroep doen op
raden van advies en het mobiliseren van deskundigheid. Een aantal voorbeelden hiervan zijn
verzameld in kader 8).
8. Inschakelen door deskundigen

De gemeente Amersfoort heeft een Raad Sociaal Domein ingesteld om formeel gevraagd en
ongevraagd advies te krijgen over integrale beleidsonderwerpen, plannen en verordeningen.
Deze raad is sparringpartner van de gemeente en denkt op beleidsmatig niveau mee in een
vroeg stadium. De leden zijn deskundigen en zijn geen vertegenwoordigers van een specifieke
achterban.
De gemeenteraad in Ede heeft besloten om twee tot drie keer per jaar verbonden partijen en
gesubsidieerde instellingen te visiteren. Deze visitatie zijn gebaseerd op vertrouwen en
transparantie. Voor de visitatie wordt een commissie samengesteld die gebruikt maakt van een
vast stramien met thema’s en vragen die aan de orde moeten komen. Het finale verslag van een
visitatie wordt aan de raad aangeboden en als daar actiepunten uit voortkomen dan kan de raad
die ook vaststellen. B&W speelt enkel als adviseur een rol.
In 2007 heeft de gemeente Leeuwarden een burgervisitatiecommissie ingesteld, waarin acht
inwoners plaats namen met de opdracht advies uit te brengen over de manier waarop de
gemeenteraad debatteerde en zich presenteerde. De leden hebben allen aantoonbaar
ervaring met het beoordelen van dan wel toezien op grote organisaties en
organisatievraagstukken. De groep heeft een scorelijst opgesteld met aspecten waarop zij
zouden letten wat heeft geresulteerd in 47 aanbevelingen voor de raad.
De samenstelling van burgerpanels kunnen variëren kijken naar de beleidsonderwerpen die
aan bod komen of waarbij een selectie kan worden gemaakt op dorps/wijk/buurt niveau of
specifieke achtergronden van leden. De gemeente Albrandswaard heeft daarom een tijd
gebruik gemaakt van een Database Deskundige Burgers. Burgers gaven bij aanmelding aan
wat hun deskundigheid is. De gemeente kan vervolgens burgers benaderen wanneer het
specifieke kennis nodig heeft.
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7 Conclusies
Het doel van deze handreiking is om gemeenteraden en raadsleden een houvast te bieden bij het
zoeken naar passende CV-vormen bij het optreden van het gemeentebestuur in allerlei vormen van
verplaatst lokaal bestuur. Met deze handreiking hopen we de raadsleden meer greep te geven op het
moeilijk grijpbare samenwerkend bestuur. Op die manier kan de raad invulling geven aan zijn primaat
in het lokaal bestuur van de 21e eeuw. In tekstkader I formuleren we hiervoor om te beginnen een
aantal richtinggevende uitgangspunten.
I: Het primaat van de gemeenteraad
1. Het primaat van de raad impliceert dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de
inrichting van het lokale CV-regime (systeemverantwoordelijkheid: procedurele
kaderstelling)).
2. In dat kader bepaalt de raad of en hoe hij – alleen of samen met andere spelers –
a. de inhoudelijke kaders voor samenwerkend bestuur stelt
b. de informatievoorziening verzorgt
c. en op basis hiervan (a en b) het CV-debat voert en
d. conclusies formuleert en de consequenties trekt.
3. Het primaat van de raad impliceert niet noodzakelijk dat de gemeenteraad ook (alleen)
zelf de onder 2a-2d genoemde CV-onderdelen ter hand neemt
4. Hanteer het in paragraaf 2 geschetste afwegingskader om als raad te bepalen hoe in het
CV de verschillende verantwoordlijkheden worden belegd:
a. Bepaal voor elke samenwerkingsopgave hoe belangrijk de raad CV bij deze
beleidsopgave vindt en waarom? (Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de rad
CV van belang vindt: democratie, integriteit en voorkomen willekeur,
doeltreffendheid en doelmatigheid),
b. Pas CV-arrangement aan in het licht van (mate en reden) van belang.

Onze verkenning van de praktijk in Nederlandse gemeenten geeft ook zicht op een aantal verschillende
manieren waarop gemeenten inhoud geven aan hun primaat. Op basis van de inventarisatie valt op
dat in veel gemeenten het zwaartepunt, niet alleen voor de inrichting van het systeem, maar ook bij
de uitvoering van CV (de activiteiten 2a-2d) vrijwel volledig bij de raad zelf wordt belegd. De inhoud
van de tekstkaders II-IV in deze paragraaf vormt hiervan de neerslag. Hoewel het antwoord op de vraag
WIE er bij de CV-processen worden betrokken tamelijk traditioneel is (namelijk: de raad zelf), zien we
voor wat betreft het HOE in de praktijk wel interessante nieuwe instrumenten en werkvormen.
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Welke instrumenten zijn er voor procedurele kaderstelling?
Dat geldt in de eerste plaats op het terrein van de procedurele kaderstelling door de gemeenteraad.
In tekstkader II geven we een aantal van deze instrumenten en werkvormen weer. De keuzes die een
raad maakt (zie 4a en 4b in kader I) over hoe het CV-regime er in algemene termen en ten aanzien van
specifieke beleidsopgaven kan men neerleggen in expliciet geformuleerde visie op de manier waarop
men wenst om te gaan met samenwerkingsverbanden. In de praktijk zien we dat dit op nogal wat
verschillende manieren gebeurt.

II: Procedurele kaderstelling
Formulering visie op samenwerking:
 Beknopte of uitgebreide sectie in de paragraaf Verbonden Partijen
 Afzonderlijke Kadernotitie Verbonden Partijen (Rotterdam) of een “Governance Charter”
(Maastricht)
Bepaling reikwijdte van de algemene kaders
 Betreffen uitsluitend Verbonden Partijen in de zin van het BBV
 Omvatten ook andere partijen in wie de gemeente een bestuurlijk belang heeft en die
men structureel bekostigd (conform recente aanbeveling van Commissie BBV)
 Omvatten alle door de raad als strategisch belangrijk bestempelde
samenwerkingsrelaties (gemeente Venlo).
Formulering specifieke kaders
 Gezien de verschillen tussen beleidsopgaven (zie ook 4a en 4b) overweeg de formulering
van proceskadernotities waarin per samenwerkingsopgave de SPECIFIEKE procedures
zijn vastgelegd (vergelijk de Specifieke Kaders in Nijmegen).
 Om meer invloed te geven op de financiële besluitvorming bij Verbonden Partijen kan
men overwegen om relatief vroeg (december) in de P&C-cyclus verbonden partijen te
vragen om financiële kadernotities (vergelijk Ede).
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Welke instrumenten zijn er voor inhoudelijke kaderstelling?
In de genoemde documenten (specifieke, algemene en financiële kadernotities) kan de raad natuurlijk
naast procedurele afspraken ook inhoudelijke kaders formuleren voor samenwerking (zie tekstkader
III). In bijvoorbeeld het Beleidskader Verbonden Partijen hebben sommige gemeenten of een naast
procedure kaders ook een inhoudelijk afwegingskader geformuleerd voor het aangaan, beheren en
beëindiging van samenwerkingsverbanden. Naast deze algemene inhoudelijke kaders, is ook specifieke
kaderstelling per beleidsopgave zinvol. Het ligt voor de hand om deze in elk geval op enigerlei wijze te
verwerken in de programmabegroting. Men kan ze ook verwerken in Specifieke Kadernotities (zoals
ze in bijvoorbeeld Nijmegen worden gehanteerd).

III: Inhoudelijke kaderstelling
Opties voor algemene inhoudelijke kaderstelling
 Formulering van een algemeen kader voor aangaan, beheren en beëindigen
samenwerking in Kadernota Verbonden Partijen (vergelijk Rotterdam)
 Opnemen van een dergelijk kader in een samenwerkingswijzer (Venlo)
Opties voor specifieke inhoudelijke kaderstelling (per beleidsopgave)
Opnemen van inhoudelijke kaders in de begroting
 Uitsluitend in de paragraaf Verbonden Partijen
 Ook integreren in de begrotingshoofdstukken (zoals geadviseerd door Commissie BBV)
Opties specifieke informatie over inhoudelijke aspecten samenwerking
Naast de vraag hoe bij bepaalde beleidsopgave bestuurlijk belang is geregeld kan men in de
begroting allerlei inhoudelijke informatie verschaffen:
 Verwijzingen naar relevante beleidsdocumenten
 Maatregelen
 Doelstellingen
 Prestatie-indicator
 Target in termen van deze indicator
 Realisatie van de target
 Financieel belang van de gemeente
 Ontwikkelingen
 Risico’s
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Welke informatiebronnen kan de raad gebruiken?
Vervolgens is van belang dat de raad zicht heeft op het feitelijk functioneren van
samenwerkingsverbanden en deze informatie weet te benutten. In onze verkenning zijn we een aantal
interessante nieuwe praktijken en voorzieningen tegen gekomen (zie tekstkader IV).

IV: Informatieverzameling door de raad
Nieuwe opties informatievoorziening gemeenteraad en samenleving
 Website verbonden partijen (vergelijk Nijmegen)
 Samenwerkingswijzer Venlo (samen met Partners + Pröpper)
Activeren rekenkamers etc.
 Vraag rekenkamer periodiek onderzoek te laten doen naar samenwerking
(onderzoeksplan Den Haag)
 Gebruik tools voor risicomanagement (pilot Twentse gemeenten)
Nieuwe werkwijzen raad
 Toepassing methode-Duisenberg bij voorbereiden CV-debatten

Welke mogelijkheden zijn er op innwoners en organisaties te betrekken bij CV?
De raad kan echter ook besluiten om niet zelf het voortouw te nemen en bij onderdelen van het CVproces gebruik te maken van horizontale CV-arrangementen, waarbij burgers, als (ervarings-)
deskundige, cliënt, of als belanghebbende/ belangstellende burger een rol kan spelen. In feite is hier
spraken van vormen van co-creatie van kaders en co-assessment van het feitelijk functioneren van
publieke organisaties.
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8 Tot Besluit: duel of duet
Controle en verantwoordingsprocessen kennen een aantal fasen. Aan de voorkant worden
procedurele en inhoudelijke criteria geformuleerd (kaderstelling); vervolgens wordt informatie
verzameld om te bezien of de gecontroleerde bestuurlijke processen in het licht van deze criteria
bevredigend zijn verlopen. Vervolgens is het procesverloop onderwerp van debat en worden lessen
voor de toekomst getrokken. Soms is het nodig om -- als laatste middel -- aan de getrokken conclusies
ook politieke consequenties te verbinden, die kunnen leiden tot het ontslag van verantwoordelijke
besturders. Maar belangrijker is dat op basis van CV-processen lessen worden getrokken die bijdragen
aan een verbetering van de kwaliteit van het bestuur (in termen van democratie, rechtstaat,
effectiviteit en efficiency). Dat vraag om een klimaat waarin een open debat mogelijk is waarin men
fouten niet afstraft, maar aangrijpt als verbeterpunten.
In de CV-praktijk zien we echter in sommige gemeenten dat het primaire doel van CV uit het oog wordt
verloren. Daar is sprake van een “afrekencultuur” waarin het vereffenen van politieke of persoonlijke
rekeningen voorop staat. Het ontslag van ambtsdragers, bedoeld als een uiterst middel in
verantwoordingsprocessen, is daar verworden tot een doel in zichzelf. Deze afrekencultuur heeft

28

verstrekkende gevolgen. Men mist de kans om van fouten te leren. Betrokkenen zullen fouten
toedekken en kansen om via innovaties het bestuur te verbeteren missen uit angst voor een mogelijke
mislukking. Dat raakt niet alleen de beleidsprocessen binnen het stadhuis. Het heeft ook negatieve
gevolgen voor de manier waarop het gemeentebestuur gezaghebbend, geloofwaardig en effectief kan
optreden naar zijn bestuurlijke en maatschappelijke partners.
Volgens een bekend gezegde maken vele handen licht werk. Dat geldt ook in het openbaar bestuur.
Door bestuurlijke samenwerking met andere overheden, ondernemingen, maatschappelijke
organisaties en burgers zijn gemeentebesturen beter in staat om problemen van hun inwoners aan te
pakken en voor hen diensten en voorzieningen te realiseren. Een vruchtbare samenwerking met die
partners eist dat de gemeente optreedt als een redelijke en betrouwbare partner.
Dat heeft ook gevolgen voor CV-processen. In deze handreiking hebbben we stilgestaan bij de manier
waarop gemeenteraden CV-processen in het samenwerkend bestuur kunnen inrchten. Maar minstens
zo belangrijk is de manier waarop raden en colleges binnen die nieuwe kaders daadwerkelijk inhoud
geven aan controle en verantwoording.
Een belangrijke vraag daarbij is hoe in het samenwerkend bestuur om te gaan met het “problem of the
many hands” (Thompson 1980). Want als er “vele handen” betrokken zijn bij het bestuur, zo vraagt
Thompson – wie is er uiteindelijk verantwoordelijk als er in een samenwerkingsverband met veel
partners iets mis gaat? Thompson pleit ervoor in dergelijke verantwoordingsprocessen de nadruk te
leggen op de vraag naar de persoonlijke rol van betrokkenen. Wat heeft een betrokkene feitelijk
gedaan en in hoeverre heeft diens handelen bijgedragen aan de onwenselijke uitkomst? En had deze
persoon redelijkerwijs anders kunnen handelen? Daarbij verdient het in de context van samenwerkend
bestuur aanbeveling om het gesprek over de verantwoordelijkheid van betrokken partijen breed te
voeren. De raad zou in het verantwoordingsproces bij voorkeur moeten kijken naar de rol van alle
betrokkenen. Alleen dan is het mogelijk om de vraag te beantwoorden of een collegelid of een
ambtenaar redelijkerwijs anders had kunnen handelen en hoe in de toekomst betere resultaen
mogelijk zijn. Een dergelijke brede invulling van het CV-proces bij samenwerkend bestuur waarbij
wordt ingezoomd op de rol van alle betrokkenen verdraagt zich slecht met een afrekencultuur. De
maatschappelijke partners van het gemeentebestuur zullen al vlug niet thuis geven en zijn zullen zich
onttrekken aan het CV-debat. Erger nog in een verziekt politiek klimaat zal al voorhand de animo van
partners (in het vooruitzicht van mogelijke “pek en veren”) tot samenwerking vergaan. Een
afrekencultuur heeft zodoende negatieve consequenties voor het vermogen van het gemeentebestuur
om constructief samen te werken met bestuurlijke en maatschappelijke partners en te leren van
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onvermijdelijke fouten en tekortkomingen. Daarmee doet men de publieke zaak uiteindelijk geen
goed.
Als men echter op een constructieve wijze gebruikt maakt van de in deze handreiking geschetste
arrangementen dan kunnen raden een belangrijke bijdrage leveren aan het krijgen van meer greep op
het soms moeilijk grijpbare samenwerkend bestuur.
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