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Aanleiding
• Rapport over Veilig Thuis
• Presentatie rekenkamerdirecteur Mw. Peters
• Emailwisseling ten Haaf / Peters -> rapport code
coöperatieve governance (2017)
• Motie
Vervolg:
• Werkgroep samengesteld (ambtelijk en raadsleden):
de Klein, Kocken, Bosveld, Vincken, Dewkali,
Versluijs, van Ewijk, ten Haaf

Opdracht werkgroep
Uit de presentatie van Mw. Peters:
2. INFORMATIEVOORZIENING
• OVER GR’EN

– Er zijn geen goede afspraken over informatievoorziening over
gemeenschappelijke regelingen
– Er wordt nogal wat mondeling en ad-hoc gedaan, dat belemmert de
overzichtelijkheid (voor raad en buitenwereld)

• Aanbevelingen:
1. Leg afspraken vast in notitie en bespreek die
2. Spreek af dat niet teveel mondeling (en ad-hoc) wordt gedaan
3. Vraag het college een goed geordend digitaal dossier per GR aan
te leggen
4. Zorg voor duidelijkheid over aanlevering AB-stukken en: ook in
het college moeten AB-stukken worden geagendeerd!
• College stemt hiermee in. Wie neemt initiatief?

Doel, resultaat werkgroep
• Doel is inzichtelijk te maken met welke partijen Beuningen
verbonden is:
–
–
–
–

Gemeenschappelijke regelingen
NV’s, BV’s
“ubsidie relaties grotere
Vanuit financieel of bestuurlijk oogpunt (bijvoorbeeld centrum gemeente
belastingsamenwerking)
– Wat van de raad is en wat van het college is

• Te komen tot:

– Een beeld an hoe het erkt
– (een eerste aanzet van wat) nodig is voor kaderstelling en
controle

• Met als resultaat: versterking sturing gemeenteraad
Beuningen bij samenwerkingsrelaties

Wat is er gedaan?
• In twee bijeenkomsten:
– Relevante beschikbare informatie opgezocht
(bijgevoegd bij agendapunt)
• Presentatie rekenkamerdirecteur Klaartje Peters over Veilig Thuis van 14 mei 2018
(bijlage 2)
• Emailuitwisseling P. ten Haaf, raadslid en Klaartje Peters, rekenkamerdirecteur (bijlage
3)
• Code Coöperatieve Governance (bijlage 4)
• Motie sterk bestuur in een sterke regio (bijlage 5)
• Overzicht verbonden partijen (bijlage 6 en 6a)
• Overzicht lidmaatschappen bestuurlijke vertegenwoordigingen (bijlage 7)
• Opinienota Sturing en controle Gr-en (2014, wordt nagezonden, wordt bijlage 8)

– Informatie gestructureerd in één overzicht (eerste
versie gereed, moet aangevuld worden)
• Excel-overzicht verbonden partijen (concept)

Stip op horizon 1

• Sturing en informatievoorziening versterken:
1.
2.

Informatie en overzicht hebben en houden

• Periodiek beheren van documenten (vnl. Excel overzicht)

Schriftelijke terugkoppeling in commissieweek door
vertegenwoordiger

• geldt voor samenwerkingsverbanden waar de raad verantwoordelijk
voor is
• Voorbeeld: Euregio (zie commissie ruimte 28082018)

3.

Vragen stellen aan collegeleden door raadsleden over de
verbonden partijen!

Stip op horizon 2
• Sturing en informatievoorziening versterken:
4. Helderheid over waar en wanneer AB-documenten te
vinden zijn
5. Verbonden partijen behandelen bij programmabegroting
en daaruit Beuningse opdracht formuleren.

• Gewenste doelen, bijbehorende financiën en (meetbare) indicatoren
vaststellen

6. Invloed op bestuurssamenstelling en op onze
vertegenwoordigers (collegeleden)

To Do
• Het digitaal dossier (punt 3 Mw. Peters)

Doel van vanavond
• Uw reactie of dit aansluit bij uw beeld van de opdracht aan
de werkgroep.
– De opdracht richt zich op GR-en, de uitwerking gaat verder

• Afspraak maken.
Vergadering FAZ 24 oktober inhoudelijke bespreking:
– Van het overzicht
– Gewenste verdere aanpak

• Sturing, indicatoren (voor zover niet aanwezig)

– Stand van zaken regiogemeenten en overige initiatieven (moties
e.d. tav dit onderwerp, dashboard Wijchen, griffierskring)

