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Betreft: Reactie op de bestuurlijke reactie op het rapport ‘Grip op Samenwerking’  dd 27 september 2018 
 
 
Geachte raad, 
 
Het rapport van de rekenkamercommissie ‘Grip op Samenwerking’ is het afgelopen voorjaar verschenen. In 
die periode zijn er verkiezingen gehouden en is een nieuwe college aangetreden. 
Op 20 juni is het rapport besproken door de gemeenteraad in het Gesprek. De Rekenkamercommissie is 
verheugd met de reacties van de fracties op het rapport. Wel had de gemeenteraad opmerkingen op de 
bestuurlijke reactie van het college op het rapport. Deze reactie was nog opgesteld door het oude college en 
de gemeenteraad wilde graag dat het nieuwe college zelfstandig een reactie zou geven op het rapport. 
 
De rekenkamercommissie is verheugd met deze nieuwe bestuurlijke reactie, die in lijn ligt met wat het nieuwe 
college tijdens het Gesprek heeft gezegd. 
 

1. De Rekenkamercommissie is natuurlijk tevreden dat het college de aanbevelingen uit het rapport 
overneemt, en dat het college aangeeft hoe zij werk wil maken van die aanbevelingen. 

2. Ook is de rekenkamercommissie tevreden dat het college erkent dat de feitelijke grip op 
samenwerking versterkt kan worden. 

3. Tevens is het goed om te zien dat het college vooruitkijkt naar toekomstige ontwikkelingen in de 
regio en hoe dit invloed kan hebben op regionale samenwerking. 

 
Terecht merkt het college op dat tijdens het Gesprek bleek dat het college en de rekenkamercommissie een 
verschillende uitleg gaven aan de term ‘grip’ op samenwerkingsverbanden. Bij het college lag de nadruk vooral 
op het zelfstandig kunnen sturen op programma’s en keuzes van de samenwerkingsverbanden.  
De Rekenkamercommissie legt vooral de nadruk op hoe de gemeenteraad grip kan hebben op 
samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad moet in staat zijn om goede kaders te stellen. Van belang is 
daarbij dat de gemeenteraad goede en werkbare informatie krijgt van de samenwerkingsverbanden, en dat de 
gemeenteraad een eigen strategisch kader heeft op de samenwerkingsverbanden.  
In een te ontwikkelen strategisch kader van de gemeente Gooise Meren op samenwerkingsverbanden moet 
daarom ook duidelijk zijn wat de rol en taak is van de gemeente per samenwerkingsverband. Tenslotte kan de 
mate van kaderstelling door de raad verschillen per samenwerkingsverband. De invloed van de gemeente kan 
groter zijn op een relatief bescheiden samenwerkingsverband als het Goois Natuurreservaat in vergelijking 
met invloed op de Metropoolregio Amsterdam, waarin de gemeente Gooise Meren slechts indirect via de 
Regio Gooi en Vechtstreek in is vertegenwoordigd. 
 
Als Rekenkamercommissie nemen we daarom instemmend kennis van de nieuwe bestuurlijke reactie van het 
college. Inhoudelijk blijven we verder bij de opmerkingen over onze aanbevelingen die wij gemaakt hebben in 
onze eerdere aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Grip op Samenwerking’. 
 
Tenslotte herhaalt de Rekenkamercommissie het aanbod aan de gemeenteraad aan om in een volgend 
onderzoek één bepaalde verbonden partij nader door te lichten en te kijken welke inhoudelijke afwegingen er 



gemaakt worden in het beleid van deze verbonden partij en wat dit in de uitvoeringspraktijk voor de gemeente 
betekend. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens de Rekenkamercommissie Gooise Meren, 
 
 
Drs. Anton C. Barske 
(voorzitter) 


