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Onderwerp Afdoening motie en twee toezeggingen GR Paswerk 

Geachte leden van de raad, 

Met deze brief kom ik terug op een motie en twee toezeggingen aangaande de GR 
Paswerk. Het gaat om de motie 'Haarlems geld in Haarlemse zakken' en de 
toezeggingen 'Informatievoorziening Paswerk' en 'Discussiedocument 
sturing raad'. Omdat deze motie en toezeggingen met elkaar in verband 
staan, beantwoord ik deze gezamenlijk. 

Informatievoorziening Paswerk (BAZ 2013/536665) 
Hierbij is de toezegging gemaakt dat het college de raad informeert over de wijze 
waarop de informatievoorziening richting de raad zal verlopen aangaande de GR 
Paswerk. 

In de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt in artikel 16 en 17 bepaald, dat 
in de regeling (lees: GR Paswerk) inlichtingen- en verantwoordingsverplichtingen 
zijn opgenomen van het bestuur van het openbaar lichaam aan de deelnemende 
gemeenten. In artikelen 21 en 22 van de GR Paswerk is hier uitwerking aan 
gegeven. Kort samengevat komt het op het volgende neer: 
Er bestaat een inlichtingenplicht tussen het bestuur van Paswerk tegenover de raden 
van de deelnemende gemeentebesturen. 
Voor individuele leden van het algemeen bestuur van Paswerk geldt niet alleen een 
inlichtingenplicht, maar ook een verantwoordingsplicht aan de deelnemende 
bestuursorganen (lees: colleges) die hen hebben aangewezen en aan de raden. 
(Een lid van) het algemeen bestuur van Paswerk heeft dus de verplichting om zich 
te verantwoorden richting het college en de raad van de gemeente die hem heeft 
aangewezen, en dient dit lid alle inlichtingen te verstrekken die door dit 
gemeentebestuur worden gevraagd. 

In praktijk betekent dit dat ik u informeer over belangrijke, actuele zaken aangaande 
de GR Paswerk. En als u als raad dat wenst, ga ik graag met u het gesprek hierover 
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aan. Daamaast wordt u als raad geïnformeerd via de P&C cyclus. Dat wil zeggen 
dat u de nota over Jaarrekening, inclusief Sociaal Jaarverslag, ter informatie 
jaarlijks in mei ontvangt en u kunt zienswijzen geven over de Begroting van de GR 
Paswerk (vanaf volgend jaar) jaarlijks in april. Dit voorjaar is het Strategisch Plan 
Paswerk besproken en daarbij heb ik u n.a.v. uw zienswijze toegezegd een 
tussenstand met u te bespreken rond de Kademota 2016, zodat u inzicht krijgt in de 
ontwikkelingen die nu gaande zijn. 
Wij nemen ieder jaar de tijd om over bovengenoemde stukken met elkaar in gesprek 
te gaan tijdens de commissie Samenleving, waarbij u mij aandachtspunten kunt 
meegeven aangaande de bedrijfsvoering en aanverwante zaken. 

Discussiedocument sturing raad (BAZ 2014/237502) 
Tijdens de behandeling van het jaarverslag van Paswerk, is afgesproken dat er 
een discussie gevoerd wordt met de commissie. Dit gebeurt aan de hand van een 
opzet over de sturing van de raad en welke informatiebehoefte de raad heeft om 
haar taak te kunnen uitoefenen. 

Bevoegdheden 
In de Wgr is bepaald - en wederom is dit in de GR Paswerk verder uitgewerkt - wie 
welke bevoegdheden heeft ten aanzien van de regeling. Wat betreft de P&C cyclus 
liggen die bevoegdheden als volgt: 

Financiële en beleidsmatige kaders 
M.i.v. 1 januari 2016 dient de GR Paswerk financiële en beleidsmatige kaders op te 
stellen (artikel 34b Wgr). Het DB zendt deze vóór 15 april naar de raden. Deze 
algemene kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage 
aan Paswerk, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de 
prijscompensatie. Tegelijkertijd moet de voorlopige jaarrekening worden 
aangeboden aan de raden. 
Ten aanzien van de algemene kaders heeft de gemeente (college noch raad) geen 
bevoegdheid vanuit de wet. 

Begroting 
Op grond van artikel 34, eerste lid Wgr is het algemeen bestuur van Paswerk 
bevoegd tot vaststelling van de begroting, maar niet eerder dan dat de 
ontwerpbegroting aan de raden is gestuurd voor een zienswijze (artikel 35 Wgr en 
verder uitgewerkt in artikel 32 GR Paswerk). De raden hebben zes (m.i.v. 1 januari 
2016 acht) weken de gelegenheid om die zienswijze te geven. De extra twee weken 
zijn bedoeld om de raden de gelegenheid te geven om, indien wenselijk, met de 
raden van de andere gemeenten te overleggen. Deze wettelijke 'voorhangprocedure' 
creëert geen bevoegdheid voor de raden, maar wel de verplichting voor Paswerk om 
bij de vaststelling van de begroting de raden te polsen. 

Eveneens op grond van de Wgr mogen de raden hun zienswijze m.b.t. de 
vastgestelde begroting indienen bij Gedeputeerde Staten (dit kan voorkomen als 
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Paswerk ingebrachte zienswijzen op de ontwerpbegroting terzijde legt en de raden 
hiertegen bezwaar hebben). 

Jaarrekening en jaarverslag 
Op grond van artikel 34, derde lid Wgr is het algemeen bestuur van Paswerk 
bevoegd tot vaststelling van de jaarrekening. Er geldt geen wettelijke 
voorhangprocedure zoals bij de begroting. Op grond van artikel 33, derde lid van de 
GR Paswerk is bepaald, dat de ontwerprekening en het concept jaarverslag naar de 
colleges worden gezonden. Er is geen expliciete zienswijzeprocedure opgenomen, 
de colleges noch de raden hebben ten aanzien van de jaarrekening bevoegdheden. 

Daamaast worden de ontwikkelingen van Paswerk tussentijds opgenomen in de 
reguliere gemeentelijke bestuursrapportage, die tweemaal per jaar verschijnt. 

Wat de Werkpas Holding betreft, heeft u het govemance rapport dit jaar ontvangen 
en besproken in de raadscommissie Bestuur 5 maart jL. 

Nota 'Verbondenpartijen' 
Ook verwijs ik u naar de vastgestelde, kaderstellende nota 'Verbonden partijen in 
Haarlem' (2014/475087) waarin beschreven staat hoe Haarlem de relatie met 
verbonden partijen vorm geeft. Deze nota bevat uitgebreide informatie over deze 
genoemde zaken, zowel in algemene zin als per regeling. 
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Motie 'Haarlems geld in Haarlemse zakken' (BAZ 2014/372920) 
Tenslotte ligt er een motie die vraagt aan het college om bij toekomstige besluiten 
aan te geven welk mandaat bij het college en welk mandaat bij de raad ligt en hoe er 
recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de raad. Het college zal dit punt in het 
vervolg expliciteren bij de besluitvorming. 
Dit aspect heb ik, zoals gevraagd in de motie, als bestuursvoorzitter ook in het DB 
besproken. 

Met vriendelijke groet. 


