Besluitenlijst bijeenkomst raadswerkgroep
rekenkamercommissie AOGW d.d. 25 september 2014
Aanwezig:
Dhr. Rudi Wossink, gemeenteraadslid Aalten
Dhr. Martin Veldhuizen, gemeenteraadslid Aalten
Dhr. Richard Klein Tank, gemeenteraadslid Oost Gelre
Dhr. Frank Roerdinkholder, gemeenteraadslid Winterswijk
Dhr. Tom de Graaf, gemeenteraadslid Winterswijk
Dhr. John Vinke, griffier gemeente Oost Gelre
Dhr. Igno Pröpper, directeur Rekenkamercommissie
Dhr. Remco Smulders, junior onderzoeker Partners+Pröpper

Afwezig:
Dhr. Hans Bongers, gemeenteraadslid Oost Gelre
Nieuwe voorzitter
Dhr. Klein Tank wordt unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter van de raadswerkgroep.
Besluitenlijst
De besluitenlijst van de bijeenkomst van 23 januari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Conceptrapport ‘Grip op Samenwerking?!’
De conclusies en bevindingen uit het conceptrapport worden door de raadsleden
grotendeels onderschreven. De rekenkamercommissie neemt de volgende opmerkingen
mee bij het opstellen van de definitieve versie:
– De raadsleden van Winterswijk herkennen zich niet direct in de conclusie dat de
raden meer grip moeten nemen. In hun beleving is de gemeenteraad van
Winterswijk al zeer actief in het sturen en controleren van
samenwerkingsverbanden. Of je dan ook altijd je zin krijgt in de samenwerking is
een tweede, maar je hebt wel een invloedspoging gedaan.
– In het rapport dient duidelijk vermeld te worden wat ‘grip op samenwerking’ vanuit
de raad inhoudt: dat betekent niet dat je als raad altijd je zin krijgt, maar wel dat je
duidelijk hebt wat je als gemeente wil bereiken en vervolgens gebruik maakt van de
instrumenten die tot je beschikking staan om dat te realiseren.
– De leerkringen die de Regio Achterhoek recent rond het thema ‘krimp’ heeft
georganiseerd, zijn een positieve uitzondering op de samenwerking in de regio. Dat
was een fijne werkvorm en heeft het urgentiegevoel bij raadsleden sterk verhoogd.
Een definitieve versie van het rapport zal op korte termijn aan de gemeenten worden
aangeboden voor feitelijk wederhoor en een bestuurlijke reactie. Het rapport inclusief de
bestuurlijke reactie zal vervolgens worden aangeboden aan de drie gemeenteraden en
zal in elke raad afzonderlijk behandeld worden.
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Gereedschapskist ‘grip op samenwerking’
De inhoud van de gereedschapskist wordt over het algemeen als nuttig ervaren, maar er
kan nog een slag gemaakt worden in de lay-out / vorm zodat de kist ook een stuk
overzichtelijker en leesbaarder wordt.
Met name het ‘dashboard’ wordt als een mogelijk interessant instrument ervaren om
snel overzicht te krijgen over de samenwerkingsverbanden in zijn geheel en een specifiek
samenwerkingsverband in het bijzonder. Raadsleden hebben er behoefte aan om snel
even terug te kunnen halen waar het ook alweer om draaide in een
samenwerkingsverband. Het zou helemaal ideaal zijn wanneer ook de andere gemeenten
zijn aangesloten op dat dashboard, zodat het voor raadsleden inzichtelijk is wanneer
andere gemeenten de stukken behandelen. Bovendien zou het dashboard ook door
bestuurders en ambtenaren gebruikt moeten worden.
De overige instrumenten uit de gereedschapskist worden ook als nuttig ervaren, maar
meer voor een concrete situatie. Dat is meer een soort naslagwerk dat je er als raad bij
kan pakken als je inderdaad een samenwerkingsverband gaat ‘formeren’ of
‘controleren’.
Inventarisatie nieuwe onderwerpen
Via de griffiers zal aan alle fracties worden gevraagd om onderzoeksonderwerpen aan te
dragen. Hiervoor zal het format gebruikt worden waarmee tot nu toe ook de groslijst
wordt samengesteld. De directeur van de rekenkamercommissie zal een overzicht maken
van de aangedragen onderwerpen en een voorstel doen voor een nieuw onderzoek. Dat
zal in eerste instantie via de mail met de leden van de raadswerkgroep gedeeld worden;
indien nodig kan er dan ook besloten worden om een nieuwe vergadering in te plannen.
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