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Motie borgen publieke verantwoording bij regionalisering 

De raad van de gemeente Heemstede, in vergadering bijeen op 20 februari 2014, 
behandelend agendapunt .fQ 

overwegende dat: 
• gemeenten steeds meer te maken krijgen met allerlei samenwerkingsvormen en 

schaalvergrotingen; 
• de gemeente er de komende jaren, onder andere door de decentralisaties op het sociaal 

domein en op het terrein van de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke 
ondersteuning, een aantal belangrijke taken zowel in kaderstelling, uitvoering als in 
budget bij krijgt; 

• de taakoverdracht ten gevolge van de decentralisaties er voor zal zorgen dat er steeds 
meer en grotere samenwerkingsverbanden zullen ontstaan; 

• het belangrijk is dat de afzonderlijke gemeenteraadsleden een goed inzicht hebben in 
het functioneren van dit soort samenwerkingsvormen om daarmee zowel hun 
kaderstellende als controlerende taak te kunnen uitvoeren; 

• de rekenkamercommissie hierbij een belangrijke rol kan spelen; 

constaterende dat: 
• ten aanzien van de decentralisaties in het sociaal domein veel nog onduidelijk is met 

betrekking tot de sturing en controle en de verdeling van de hierbij behorende 
bevoegdheden; 

• de rekenkamercommissie een belangrijke bijdrage kan leveren om deze controlerende 
taak te ondersteunen; 

•» de uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen verplichte uitgaven zijn voor de 
gemeente; 

e volgens art. 184 van de Gemeentewet de bevoegdheden van een gemeentelijke 
rekenkamer beperkt zijn tot die gevallen waar het belang van de afzonderlijke gemeente 
meer dan 50% is; 

• dat een gemeentelijke rekenkamercommissie geen wettelijke bevoegdheden heeft met 
betrekking tot samenwerkingsverbanden in welke rechtsvorm dan ook; 

• de hiervoor noodzakelijke wetswijziging grosso modo wel door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer is toegezegd maar 
deze nog niet op korte termijn geëffectueerd zal zijn; 

draagt het college op er voor te zorgen dat: 
• bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst van significante betekenis die de 

gemeente afsluit met bijvoorbeeld een zorgaanbieder respectievelijk 
samenwerkingsverband of centrumgemeente er in de bepalingen van het contract 
standaard een verplichting tot medewerking aan rekenkameronderzoek is opgenomen; 

• in elke dienstverleningsovereenkomst van significante betekenis of gemeenschappelijke 
regeling die de gemeente afsluit bepalingen zijn opgenomen waarmee de 
rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en in 
samenwerking in staat worden gesteld om alle informatie te verkrijgen die voor de 
wettelijke uitoefening van de rekenkamer- of rekenkamercommissie taak nodig is; 

en verzoekt het college: 
« er naar te streven dat de bovengenoemde bepalingen zo mogelijk ook worden 

opgenomen in bestaande gemeenschappelijke regelingen of overeenkomsten, ook 
vooruitlopend op de aanpassing van de relevante wetgeving op rijksniveau; 

• deze motie toe te sturen naar gemeenten waar Heemstede mee samenwerkt in 
gemeenschappelijke regelingen of dienstverleningsovereenkomsten, en deze te 
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agenderen in het overleg dat met deze gemeenten op reguliere basis plaatsvindt. Dit 
vanuit de intentie ook op het vlak van de aanpassingen van de rol en bevoegdheden van 
rekenkamers en rekenkamercommissies zoveel als mogelijk samen te werken en op één 
lijn te komen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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