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Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale 

samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; zo nee, 

waarom niet? 
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Inleiding 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft raadsleden in de serie ‘Raadslid van de 

Week’ gevraagd over grip op regionale samenwerkingsverbanden. In het onderstaande 

overzicht zijn de gegeven antwoorden te vinden op de vraag: “Bent u tevreden over de 

controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. 

zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?” 

 

De desbetreffende raadsleden waren ‘Raadslid van de Week’ in de periode juni 2018 t/m 

november 2018. 

 

 

 

Overzicht van raadsleden 

Marjo Molengraaf, ChristenUnie, Gorinchem 

“Nee. De omvang, de veelheid van gemeenten, de 

kilometers papier en de tijdsdruk maken het erg lastig 

om die invloed en controle uit te oefenen. Je bent 

meestal al te laat om nog bij te sturen en omdat alle 

andere gemeenten al X hebben gezegd, kun je geen Y 

meer zeggen.” 

 

 

 

 

 

Willemien Treurniet, gemeente Middelburg, 

ChristenUnie 

“Nee, momenteel niet. Het is moeilijk om te sturen. Maar 

gelukkig worden er stappen gezet om er voor te zorgen dat 

de raad meer aan zet komt, ook bij regionale 

samenwerkingsverbanden.” 

 

 

 



 

Raadsleden over regionale samenwerking 
 

3 

 

 

Youcef Ben Ali, gemeente Zwolle, PvdA 

“Die controle en invloed kunnen nog wel beter.” 

 

 

 

 

 

 

Anke Oosterhuis, gemeente Westerveld, Progressief 

Westerveld 

“Voor zover ik dit nu kan beoordelen, is het voor de raden 

best lastig om gezamenlijk te opereren. We hebben hiervoor 

te weinig structurele instrumenten. Wel is met enkele zuid-

Drentse gemeenten een gezamenlijke introductieavond 

georganiseerd. Dit om uiteindelijk te komen tot een meer 

gezamenlijke standpuntbepaling.”  

 

 

Mame Douma, gemeente Brummen 

“Dat kan nog veel beter, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan 

een kleine vertegenwoordiging uit elke raad in de besturen van de 

samenwerkingsverbanden die dan ook terugkoppelt naar de 

raden. 

Want in de praktijk laat een afvaardiging via het college te weinig 

communicatie zien en dus beperkte invloed.”  

 

Astrid van de Wetering, gemeente Texel, D66 

“Gedeeltelijk, in eerste instantie was er een duidelijk 

tekort aan invloed van de betrokken raden. De griffiers 

van een aantal van omliggende gemeenten hebben 

daarom de handen ineengeslagen. Een voorstel om de 

raden vooraf beter te betrekken, was de uitkomst. Alle 

betrokken samenwerkingen hebben dit voorstel 

omarmd. Hoe het gaat werken in de praktijk, moet nog 

blijken, maar ik heb goede hoop.”  



 

Raadsleden over regionale samenwerking 
 

4 

 

 

Elif Hotaman, gemeente Zaanstad, DENK 

“Ik ben tevreden, maar het kan altijd beter. Er wordt al op een goede 

manier gehandeld, maar dan zijn er nog een aantal aandachtspunten 

waar rekening gehouden mee zou moeten worden – zoals het 

informeren van de raad op juiste momenten en het bevorderen van de 

informatie zodat het begrijpelijker, juist en actueel is. Ik ben er wel 

zeker van dat het beter zal gaan met de tijd.” 

 

 

David Schalken-Den Hartog, gemeente Dordrecht, 

Beter voor Dordt: 

“Wat mij betreft is het belangrijk om met elkaar te doen 

wat je niet op een goede manier zelf kunt doen. Het kan 

soms efficiënter zijn en soms kun je zelfs met elkaar met 

minder middelen meer bereiken. Ik ben niet voor 

samenwerken om het samenwerken en je moet vooral 

ook partners zoeken om elkaar te versterken.”  

 

Bianca de Heer, gemeente Papendrecht, PAB 

“Nee, want het is vaak lastig om bij dergelijke samenwerkingsverbanden 

alle nuttige data boven water te krijgen. Vaak komt er heel veel 

informatie op papier, maar de gegevens die er toe doen moeten er dan 

uitgefilterd worden. Het is algemeen moeilijk om grip te krijgen op de 

uitvoering van taken die in een samenwerkingsverband uitgevoerd 

worden.”  

 

 

Mirjam Slobbe-Voogt, gemeente Zwijndrecht, CDA 

“Het blijft lastig om aan de voorkant kaders mee te geven 

en hier later op te controleren. De materie is immens per 

samenwerkingsverband, je kan onmogelijk alles weten. 

Binnen onze regio zijn we daarom ook op zoek hoe we nu 

verder gaan. Wat doen we in regio verband? Wat doen we 

meervoudig lokaal en wat doen we zelf als gemeente? Een 

mooie uitdaging.” 
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Marianne van de Watering, gemeente Lelystad, Leefbaar 

Lelystad 

“Zo op het eerst oog lijk je als raad daar nauwelijks invloed op te 

hebben. Dit is nou net een onderwerp waar ik van zou willen weten hoe 

je daar wel meer invloed op kunt krijgen.” 

 

 

 

 

Joke Lanphen, gemeente Blaricum, D66 

“Helemaal niet. De besluiten worden door de collegeleden vanuit de 

betrokken gemeenten genomen zonder vooraf afstemming met de 

raad. Ook de invloed die de vertegenwoordiger van de eigen 

gemeente heeft in de regionale verbanden is marginaal, waardoor 

het gevoel ontstaat dat er bestuurd wordt voor ons, over ons, maar 

zonder ons.” 

 

 

Erwin Rutten, gemeente Waalre, AalstWaalreBelang 

“De raad heeft op zich maar 3x invloed op een 

samenwerkingsverband, namelijk bij het geven van een visie 

op de kadernota, begroting en jaarrekening.”  

 

 

 

 

 

Rozemarijn Baan-Timmer, gemeente Heemstede, VVD 

“Als kleine speler heeft Heemstede het soms moeilijk een 

zichtbare meerwaarde te bieden in belangrijke regionale 

samenwerkingsverbanden waaronder de MRA. Wij als raadsleden 

nemen actief kennis van deze samenwerkingen en geven de 

wethouders duidelijke opdrachten mee.”  
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Janneke van Heugten, PRO21, Nijkerk 

“Door regionale samenwerking kan de gemeente meer 

bereiken dan individueel. Ook wordt vaak via regionale 

samenwerking (co)financiering gevonden. Controle en 

invloed op de (regionale) samenwerkingsverbanden 

door individuele raden is moeilijker. Dit komt omdat het 

samenwerkingsverband meer op afstand staat van de 

raad, andere partijen ook hun (andere) belangen 

kunnen hebben en er vaak indirecte 

vertegenwoordiging is van de raad.” 

 

 

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren, Apeldoorn 

“Nee, dat kan beter. Door regionale samenwerkingsverbanden 

worden taken toch meer op afstand gezet. In Apeldoorn is 

bijvoorbeeld het regionale doelgroepenvervoer (PlusOV) 

helemaal verkeerd gegaan. Het is dan heel lastig om als raad 

bij te sturen.” 

 

 

 

 

 

Ernst Janssen, D66, Borne 

“Niet over het aanvankelijke bestuursmodel in Twente. Inmiddels is dat 

wat bijgesteld. Veel zou kunnen worden verbeterd wanneer raadsleden 

meer en eerder bij de oriëntatiefase van een onderdeel/onderwerp 

worden betrokken en niet, voor zover noodzakelijk, pas voorafgaande 

aan de besluitvormingsfase.” 
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Bahreddine Belhaj, gemeente Lelystad, PvdA 

“Nee, de Regionale Samenwerkingsverbanden worden steeds 

meer een oncontroleerbaar orgaan, waar de controle vrijwel niet 

op te doen is. Als gemeenteraad zie je dan allen het stukje X wat 

jouw gemeente betreft, maar niet het stukje Y wat een andere 

gemeente betreft. Op deze wijze valt er geen integraal toezicht 

houden op het geheel. Oplossing zou kunnen zijn om bij 

Regionale Samenwerkingsverbanden een Regionale Raad van 

Toezicht te benoemen bestaande uit raadsleden van de 

verschillende gemeenten in het samenwerkingsverband.” 
 


