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Leeswijzer
In de samenvatting is de hoofdlijn van het bijgevoegde onderzoeksverslag te vinden. De samenvatting
volgt de structuur van het onderzoeksverslag zodat als achterliggende details relatief snel zijn te
vinden.
In de analyse met de bijbehorende aanbevelingen is geprobeerd om met de resultaten van het
onderzoek in het achterhoofd een aantal ons inziens relevante aandachtspunten voor de discussie over
de toekomst van de Gemeenschappelijke Regelingen op een rijtje te zetten.
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1

SAMENVATTING VERSLAG ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELINGEN

Inleiding
In de regio Kennemerland is een aantal gemeenschappelijke regelingen (GR’s) actief. In een aantal
van deze regelingen (drie) participeren de gemeenten Haarlem, Bennebroek, Heemstede, Zandvoort,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Bloemendaal. De rekenkamer(commissie)s van deze gemeenten
hebben in onderlinge samenwerking een onderzoek uitgevoerd dat inzicht moet verschaffen in de
sturings- en controlemogelijkheden die gemeenteraden hebben op GR’s. De centrale vraagstelling van
het onderzoek is:
In welke mate kunnen de gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in gemeenschappelijke
regelingen sturing en controle uitoefenen op die gemeenschappelijke regelingen?
Bij beantwoording van die vraag is aandacht besteed aan (1) het wettelijk kader van de GR’s, (2) de
vormgeving van drie GR’s waarin de betrokken gemeenten participeren (Paswerk,
Hulpverleningsdienst Kennemerland en Afvalverwijdering Zuid Kennemerland), (3) de ervaringen in
de praktijk en (4) de beantwoording van de vraag of er sprake is van problemen bij de sturing en
controle van deze drie GR’s. Tot slot worden de oorzaken van de problemen geanalyseerd en worden
aanbevelingen gedaan.
Methode
Het onderzoek heeft zich gericht op de vorige raads-/collegeperiode, dat wil zeggen voorjaar 2002 tot
voorjaar 2006. Het onderzoek bestond enerzijds uit een bureauonderzoek waarbij zowel aandacht is
besteed aan documentatie over het wettelijke kader als aan de specifieke statuten van de in het
onderzoek betrokken GR’s. Verder zijn allerlei documenten zoals verslagen van gemeentelijke
commissie- en raadsvergaderingen geraadpleegd, waaruit duidelijk wordt hoe de sturing en controle
van GR’s in de praktijk functioneren. Voorts zijn politici en de directies van de drie bij het onderzoek
betrokken GR’s geïnterviewd over hun ervaringen en beleving van de gang van zaken. Tot slot zijn de
bevindingen uit het documentenonderzoek en de interviews geanalyseerd met oog op beantwoording
van de onderzoeksvraag, het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen.
Het wettelijke kader
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft voorschriften voor de oprichting en vormgeving
van gemeenschappelijke regelingen. Het is vastgelegd dat er een Algemeen Bestuur (AB) en een
Dagelijks Bestuur (DB) is en dat de leden afkomstig zijn uit de raden en colleges. De democratische
controle op de gang van zaken wordt allereerst geregeld doordat het DB het AB informatie moet geven
als daarom wordt gevraagd. Daarnaast kan het AB het DB ook ter verantwoording roepen. De
procedures die hierbij worden gehanteerd moeten in de gemeenschappelijke regeling worden
vastgelegd. Op dit moment is er wetgeving in de maak waarin de positie van het AB ten opzichte van
het DB wordt versterkt, onder andere doordat het AB de mogelijkheid krijgt om gebrek aan
vertrouwen om te zetten in een ontslag van DB-leden.
Voor gemeenteraden worden in de Wgr 5 instrumenten onderscheiden om de gang van zaken rond
gemeenschappelijke regelingen te sturen en te controleren:
1. vastleggen van het doel van de regeling en toekenning van de bevoegdheden om dit doel te
bereiken;
2. opstelling van regels door de raad aangaande wijziging en opheffing van, en uittreding uit de
regeling;
3. bepaling door de raad van het aantal personen dat per gemeente wordt afgevaardigd naar het
AB, cq het stemgewicht dat elke afgevaardigde in het AB heeft;
4. politieke controle door informatieplicht, verantwoording en terugroeping;
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5. financiële controle door de betrokkenheid van de raad bij het vaststellen van de begroting.
De eerste drie instrumenten zijn door de raden alleen te gebruiken bij de totstandkoming of wijziging
van een gemeenschappelijke regeling. De laatste twee instrumenten spelen een rol bij de operationele
controle door de raden van de deelnemende gemeenten. De mogelijkheden die deze instrumenten
bieden, zijn echter vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en zijn daarom niet zonder meer te
veranderen.
Rond de financiële controle (het vijfde instrument) op een gemeenschappelijke regeling biedt de Wgr
weinig vrijheden. Het moment waarop de raden de ontwerpbegroting van de regeling toegezonden
krijgen en de bevoegdheden van de raden met betrekking tot commentaar op en wijziging van de
ontwerpbegroting liggen vast. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) zijn nog nadere voorschriften te vinden hoe gemeenten met gemeenschappelijke regelingen in
hun eigen begrotings- en verantwoordingsdocumenten moeten omgaan. Bij de verschillende
gemeenten wordt dat nog nader gespecificeerd in financiële verordeningen. Voor wat betreft de andere
instrumenten schrijft de Wgr voor dat ze geregeld moeten worden zonder daarbij precies voor te
schrijven hoe dat moet gebeuren. Hierdoor kunnen gemeenschappelijke regelingen aanzienlijk van
elkaar verschillen.
Vormgeving sturing en controle bij de gemeenschappelijke regelingen
Er kan op verschillende manieren vorm worden gegeven aan de sturing en controle. In deze paragraaf
wordt per instrument kort besproken hoe bij de verschillende gemeenschappelijk regelingen vorm
wordt gegeven aan sturing en controle.
Instrument 1: Doelen en bevoegdheden
De gemeenschappelijke regeling Paswerk is in 1972 opgericht door zes gemeenten om de
gemeentelijke taken als gevolg van de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren. Bij de HDK –
opgericht in 2001 door tien gemeenten - gaat het om uitvoering van wettelijke taken op het gebied van
de brandweerzorg, volksgezondheid, rampenbestrijding en ambulancehulpverlening. In 2001 is door 6
gemeenten ook de gemeenschappelijke regeling AZK getroffen ter behartiging van de afvoer en
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, afkomstig van gemeenten. Bij geen van de drie in het
onderzoek betrokken GR’s is geprobeerd om via nadere omschrijving van de doelstelling richting te
geven aan de wijze waarop de taken moeten worden uitgevoerd.
De bevoegdheden van de gemeentebesturen worden bij Paswerk overgedragen aan het
werkvoorzieningschap. De taakverdeling tussen AB en DB is niet afgebakend. Het is een volledig
monistisch model. Bij het HDK en het AZK gaat het meer om overdracht van bevoegdheden aan het
AB; bij die twee regelingen wordt meer aandacht besteed aan de relatie tussen DB en AB.
Instrument 2: Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
Bij Paswerk is voor toetreding, uittreding, wijziging en opheffing instemming van tweederde van de
raden en colleges van de deelnemende gemeenten nodig. Bij de HDK en de AZK gaat het AB over
toetreding. Het besluit tot uittreding ligt bij bestuur van de desbetreffende gemeente, maar het AB
regelt de (financiële) gevolgen. Wat betreft wijziging en opheffing verschillen beide regelingen. Bij de
AZK is er net zoals bij Paswerk een tweederde meerderheid nodig van de deelnemende raden. Bij de
HDK is een eensluidend besluit van alle gemeentebesturen nodig.
Instrument 3: Samenstelling en stemverhouding AB
Bij Paswerk is er in het AB voor iedere 20.000 inwoners één raadslid in het AB met een maximum van
vijf per gemeente en één collegelid. Binnen het AB telt iedere stem even zwaar. Er wordt naar
gestreefd dat de functies voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden vervuld door leden van een
college. Het DB telt vier leden, zoveel mogelijk uit verschillende gemeenten. Bij de HDK zitten er
alleen maar collegeleden in het AB. Voor iedere gemeente de burgemeester en een ander collegelid;
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dat maakt in het totaal 20 leden. Er is sprake van een gewogen stemming: kleine gemeenten hebben
minder stemmen dan grote. Het DB bestaat uit 8 leden en er wordt gestreefd naar een evenwichtige
vertegenwoordiging. Bij AZK wordt iedere gemeente vertegenwoordigd door een collegelid op
voordracht van de raden. Het AB bestaat daarmee uit 6 leden Ook bij de AZK is sprake van gewogen
stemmen: kleinere gemeenten hebben minder stemmen dan grotere. Het DB bestaat uit 3 leden.
Instrument 4: Informatieplicht, verantwoording en terugroeping
In de regeling moet worden vastgelegd dat het DB het AB verantwoording verschuldigd is voor het
gevoerde bestuur en het AB alle gewenste inlichtingen moet verschaffen. Bij Paswerk en de HDK is
dat geregeld. Bij de AZK wordt dit voorschrift van Wgr niet gevolgd. Bij de AZK is evenmin iets
geregeld over de directe controle van raden via informatieplicht, verantwoording en terugroeping van
bestuursleden.
Bij Paswerk en de HDK is in de regeling vastgelegd dat het AB de raden alle gevraagde inlichtingen
moeten verschaffen. De raad kan een AB-lid ter verantwoording roepen voor het door hem in het AB
gevoerde beleid. De raad kan een lid dat het vertrouwen niet meer bezit, schorsen of ontslaan. Op twee
punten verschillen de regelingen van Paswerk en de HDK. De HDK nuanceert de verplichting voor
AB-leden om de raad te informeren door de toevoeging ‘voor zover dat niet strijdig is met het
algemeen belang’. In de regeling voor Paswerk wordt expliciet gezegd dat de raden zelf regels over
informatie- en verantwoordingsplicht moeten opstellen.
Instrument 5: Betrokkenheid raad bij vaststelling begroting
Bij Paswerk moet het DB voor 1 mei de ontwerpbegroting aan de raden aanbieden. De raden moeten
vervolgens binnen zes weken hun visie kenbaar maken. De ontwerpbegroting gaat met de commentaren van de raden naar het AB. Het AB stelt de begroting vast en stuurt deze zo nodig aan de raden
die hun eventuele commentaar aan Gedeputeerde Staten (GS) kunnen richten. De ontwerprekening
wordt voor 1 mei tegelijkertijd aan het AB en de gemeenteraden aangeboden. Het AB stelt de rekening
voor 1 juli vast, en biedt hem uiterlijk op 14 juli – met commentaren van de raden - aan GS aan. De
regeling bepaalt dat een negatief saldo over de gemeenten wordt verdeeld. Aan een positief saldo
wordt door het AB een bestemming gegeven in het belang van Paswerk.
Bij de HDK biedt het DB de ontwerpbegroting en uiterlijk op 1 april aan de raden aan. De raden
hebben twee maanden tijd om schriftelijk te reageren. Het DB biedt het ontwerp en de reacties van de
raad aan AB aan. Het AB stelt de stukken uiterlijk op 1 juli vast. Stukken worden binnen twee weken
na vaststelling aan de raden en GS gezonden. Het DB stuurt uiterlijk 15 maart de ontwerprekening aan
het AB en de raden. De raden hebben twee maanden de tijd om een schriftelijke reactie naar het AB te
sturen. Het AB onderzoekt de rekening en stelt deze uiterlijk 1 juli vast.
Bij de AZK worden geen expliciete data genoemd. Het DB stuurt de ontwerpbegroting naar de raden
die binnen 6 weken moeten reageren. Het DB biedt vervolgens de ontwerpbegroting met de reacties
van de raden aan het AB aan. Bij de ontwerprekening (vergezeld door het accountantsrapport) is de
procedure hetzelfde.
Ervaringen bij sturing en controle in de praktijk
Op basis van gehouden interviews en analyses van de notulen kan een aantal conclusies worden
geformuleerd over hoe de verschillende instrumenten voor sturing en controle in de praktijk
functioneren. In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies kort besproken.
Instrument 1: Doelen en bevoegdheden
Nergens in het onderzoek – noch in de geraadpleegde documenten, noch in de interviews - is aandacht
gebleken voor de mogelijkheid om doelen te evalueren en te herformuleren. Uit de interviews rijst
meer een beeld op van GR’s als een natuurverschijnsel: ze zijn er en je zal het ermee moeten doen. Er
lijkt weinig besef van het feit dat ze door raden zijn ingesteld en dat de doelen ook door de raden zijn
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geformuleerd en de bevoegdheden ook in door de raden geaccordeerde statuten zijn vastgelegd.
Evenmin is uit de documenten voor de cyclus van beleid ontwikkelen, begroten en verantwoorden een
beeld naar voren gekomen van bewaken van de uitvoering op effectieve en doelmatige doelrealisatie
en zonodig bijsturing van het gehele proces. De gedachte dat het ook mogelijk zou zijn om – al is dat
in de praktijk wat lastig – statuten en daarmee doelstellingen en bevoegdheden te wijzigingen, komt
niet op.
Instrument 2: Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
De overweging om uit te treden wordt niet als sturings- of controlemiddel gebruikt. Uittreden komt
wel voor, maar om praktische redenen (Castricum uit de HDK vanwege nieuwe regionale indeling;
Haarlemmerliede en Spaarnwoude deels uit AZK vanwege logistieke veranderingen). Opheffing wordt
een optie als het door veranderende omstandigheden voor een aantal gemeenten minder aantrekkelijk
wordt om deel te nemen. Nergens in het onderzoek is een (aanwijzing van een) formele evaluatie
gevonden waaruit een reden zou kunnen blijken om vanuit de invalshoek van doeltreffendheid of
doelmatigheid het lidmaatschap te heroverwegen.
Instrument 3: Samenstelling en stemverhouding AB
Af en toe wordt er wel een opmerking gemaakt over de stemverhoudingen in het AB, maar er is niet
systematisch en gestructureerd aandacht voor. In de praktijk lijkt de verdeling van stemmen tussen
gemeenten ook nauwelijks relevant voor de besluitvorming. Kennis van zaken bij specifieke leden
speelt een belangrijkere rol in de besluitvorming. De grotere invloed van de grotere gemeenten wordt
door de kleinere gemeenten niet als een probleem ervaren, maar als logisch gezien.
Instrument 4: Informatieplicht, verantwoording en terugroeping
Uit de interviews met bestuurders is naar voren gekomen dat de informatieverstrekking uit het DB als
zeer summier wordt ervaren. Daar staat tegenover dat men over het algemeen de informatie van de
wethouders van de eigen gemeente wel als adequaat beschouwd. Er wordt door de raden nauwelijks
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om leden van het AB ter verantwoording te roepen, te schorsen
of te ontslaan. Leden van het AB verschillen sterk in hun opvattingen over de hun rol.
Instrument 5: Betrokkenheid raad bij vaststelling begroting
De P&C-stukken van de GR’s zijn er over het algemeen op tijd, maar cycli van de GR’s lopen niet in
de pas met gemeentelijke P&C cyclus. De commissie- en raadsbehandeling zijn vooral gericht op de
financiële huishouding c.q. uitkomsten en meestal oppervlakkig. Zeer zelden is in de geraadpleegde
stukken aandacht gevonden voor meer beleidsinhoudelijke aspecten van de regelingen.
Voor Paswerk was de laatste jaren wel veel aandacht. Dat hing echter niet samen met de specifieke
thematiek waar Paswerk zich mee bezighoudt, maar met de financiële problemen van deze GR.
Reacties vanuit de raden worden besproken in AB maar leiden op korte termijn niet vaak tot
wijzigingen van het beleid van Paswerk. Op langere termijn is er wel sprake van enige invloed.
Beantwoording van de vraagstelling: sturing en controle lopen niet vlekkeloos
De vraag in welke mate gemeenteraden die deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling sturing en
controle kunnen uitoefenen op die regelingen stond centraal in het onderzoek. Als overheersend beeld
komt het volgende naar voren.
De eerder genoemde vijf instrumenten lijken genoeg mogelijkheden te bieden om op een goede manier
vorm te geven aan sturing en controle van een GR. De mogelijkheden voor sturing en controle die in
theorie lijken te bestaan, worden echter in de in het onderzoek waargenomen praktijk nauwelijks
gebruikt. Van regelmatige inhoudelijke aandacht is geen sprake. Als er een acuut probleem is en er
onmiddellijk moet worden ingegrepen, gebeurt dan niet via het AB maar worden de vertrouwde
kanalen van het eigen college gebruikt. In de interviews worden allerlei problemen genoemd waarom
in de praktijk de instrumenten van de GR nauwelijks worden gebruikt. In deze paragraaf wordt bij
deze problemen kort stilgestaan.
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Afstand
Gemeentelijke activiteiten die worden ondergebracht bij een GR komen op grotere afstand van de raad
te staan. Geïnterviewden benadrukken dat het door de structuur erg veel energie en tijd kost om zaken
bij te sturen en te veranderen. Stukken die vanuit een andere systematiek worden opgesteld en
geschreven moeten namelijk eerst worden begrepen en verwerkt, daarna moet er een meerderheid
worden gevonden in de eigen raad voor een bepaald standpunt, waarna vervolgens de bestuursleden
een meerderheid moeten vinden in het AB en het DB. Als gevolg van de getrapte vorm van
beïnvloeding vindt er nauwelijks sturing op inhoud plaats, waardoor er op GR-zaken minder invloed is
dan op ‘gewone’ gemeentezaken. Aan de andere kant lijken raadsleden ook meer afstand te voelen dan
er is. Uit het onderzoek blijkt dat men zich niet altijd realiseert dat er sprake is van verlengd lokaal
bestuur. Er wordt vaak gedacht vanuit een wij-zij-cultuur en er is geen besef dat de gemeenten
gezamenlijk de GR zijn. GR’s worden vaak gezien als zelfstandig functionerende organisaties met
eigen verantwoordelijkheid die daarom ook de eigen broek moeten ophouden.
Zwak bestuur
Een ander probleem bij sturing en controle dat uit de interviews van het onderzoek naar voren komt is
het als gebrekkig ervaren functioneren van het bestuur, waardoor het niet altijd even duidelijkheid is
waar de eindverantwoordelijkheid ligt. Dit brengt het risico met zich mee dat het management van de
GR teveel zijn eigen weg kan gaan en de raden daardoor in feite geen invloed op de ontwikkelingen
hebben. Het gebrekkig functioneren van het bestuur zou onder andere worden veroorzaakt door
discontinuïteit in het bestuur; vooral de samenstelling van het AB van Paswerk kent volgens een flink
aantal respondenten een groot verloop. Bij de HDK en AZK lijkt in de praktijk nauwelijks onderscheid
te bestaan tussen DB en AB, waardoor de controlerende functie van het AB in feite niet bestaat.
Verwarring over rollen raad en bestuurders
Sommige raadsleden in een AB hebben last van het 'dubbele-petten-probleem'. Raadsleden worden
geacht het beleid te boordelen dat ze zelf als GR-bestuurder hebben vastgesteld. Ook de
loyaliteitsspagaat is voor veel politici lastig: GR-bestuurders worden geacht de belangen van de GR te
dienen, terwijl dezelfde personen als college- of raadslid het belang van de eigen gemeente moeten
verdedigen. Standpunten daarover staan lijnrecht tegenover elkaar. Het ene bestuurslid zegt geen
opdracht van de raad te kunnen meenemen. In deze visie zit een bestuurder in het bestuur puur en
uitsluitend ten behoeve van de GR. Een ander bestuurslid stelt dat de eigen bestuurder juist in het
bestuur zit om de belangen van de raad te behartigen. Deze verwarring over rollen is een belangrijke
tekortkoming van de GR. Hoewel er blijkens het onderzoek ook politici zijn – collegeleden – die dit
soort loyaliteitsvraagstukken bij uitstek bij het politieke metier vinden horen.
Beperkte bevoegdheden raad
De beperkte bevoegdheden die raadsleden hebben ten opzichte van GR’s wordt als een belangrijk
probleem bij de sturing en controle ervaren. Zo kan de raad alleen zijn gevoelens over de begroting
van een GR kenbaar maken en deze niet aannemen of afkeuren. ‘Raadsleden realiseren zich vaak niet
dat het bestuur van een GR autonoom besluiten neemt waarvan de nadelige financiële gevolgen wel
voor de gemeenten zijn, die gewoon moet betalen’, aldus een respondent.
Een collegelid stelt dat ‘de kennis over het juridische kader van GR’s bij raadsleden zo goed als
afwezig is’. Uit de gesprekken met de collegeleden bleek dat zij meer besef hebben van de financiële
consequenties en risico’s die deelname aan een GR’s met zich meebrengen.
Informatieverstrekking onvoldoende en onvoldoende transparant
Geïnterviewde politici, bestuursleden en directieleden constateren dat de uitwisseling van informatie
van gemeenschappelijke regelingen naar gemeenteraden uitsluitend of hoofdzakelijk gaat over
financiële zaken. Discussie ontstaat daarbij vooral als er sprake is van problemen. Belangrijke
beleidswijzigingen komen ook aan de orde, maar alle andere beleidsstukken hebben vrijwel altijd de
status van hamerstuk. Bij sommige gemeenten is er nog wel sprake van een vast agendapunt in de
commissievergadering, maar meestal is informatie-uitwisseling summier.
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In algemene zin valt op, dat er (te) veel vasthoudendheid en initiatief nodig is van raadsleden om aan
relevante informatie te komen. Soms krijgt men ook na lang aandringen niet de informatie die zij
zeggen nodig hebben. De informatie van en over de GR wordt over het algemeen bestempeld als
bruikbaar maar moeilijk voor niet ingewijde raadsleden. Dat laatste betekent dat een grote groep
raadsleden eigenlijk nauwelijks mee kan sturen. Daarnaast wordt het meesturen ook bemoeilijkt omdat
er te weinig informatie vooraf wordt vertrekt. Raadsleden worden niet uitgenodigd mee te denken,
maar worden geconfronteerd met uitkomsten van een proces dat elders plaats vindt. Daardoor worden
raadsleden ook overvallen als er sprake is van problemen. Het zijn niet hun problemen maar
andermans problemen die zij moeten oplossen.
Te weinig aandacht voor GR’s
Uit het onderzoek komt ook het beeld naar voren dat raadsleden mogelijkheden voor sturing en
controle laten liggen vanwege gebrekkige belangstelling. ‘De interesse bij raadsleden voor het
functioneren van een GR is niet groot; dat komt pas als er tekorten ontstaan,’ aldus een collegelid. De
mening van deze respondent wordt door anderen onderschreven: zij wijzen erop dat er pas echt
aandacht voor Paswerk kwam toen daar een crisis ontstond die financiële consequenties voor de
betrokken gemeenten meebracht.
Voor de HDK en AZK is de belangstelling – bij gebrek aan ernstige financiële problemen - nog altijd
afwezig dan wel gering. Enkele respondenten merken daarbij op dat dit verschijnsel zich niet exclusief
bij GR’s voordoet, maar dat dit bij alle politieke onderwerpen speelt.
Weinig tijd
Sommige geïnterviewden merken op dat het veel tijd kost om invloed te kunnen uitoefenen op GR’s.
De GR-stukken wedijveren met andere gemeentelijke stukken om de aandacht en de beperkte
beschikbare tijd van raadsleden, en eindigen daarbij niet altijd bovenaan de prioriteitenlijst.
Opgemerkt wordt dat de GR-stukken bij die afweging een zelfde positie innemen als ‘gewone’
gemeentelijke stukken; ze delven dus niet per definitie het onderspit. De termijnen die gelden rond de
behandeling van de P&C-stukken van GR’s worden zelden als problematisch genoemd.
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2

ANALYSE EN AANBEVELINGEN

Inleiding
Geconstateerd is dat de sturing en controle vanuit gemeenteraden niet optimaal is. De eerste vier
problemen die in de laatste paragraaf van de samenvatting zijn opgesomd hebben vooral te maken met
de structuur van de GR. Die problemen kunnen vanuit twee invalshoeken worden bekeken. In de
eerste plaats lijkt het er op dat bij de totstandkoming van de GR’s weinig weloverwogen gebruik
gemaakt is van de instrumenten die de wet geeft. Daarbij gaat het om vormgevingsproblemen.
Daarnaast worden ook nog organisatieproblemen genoemd, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de
gebrekkige werkwijze in de praktijk. Vanuit deze twee invalshoeken vormgeving en organisatie
worden de bevindingen van het onderzoek nader geanalyseerd en wordt gezocht naar oplossingen.
Analyse 1: Vormgevingsproblemen: van onbewuste naar bewuste keuzes
Bij de vormgeving van beleid is een vraag die altijd eerst gesteld moet worden of een GR wel de
meest voor de hand liggende en beste oplossing is voor het voorliggende beleidsprobleem. Het via een
GR of op een andere manier op afstand zetten van activiteiten kan het effect kan hebben dat de
gemeente minder bevoegdheden krijgt maar toch nog steeds een feitelijke verantwoordelijkheid heeft
of voelt. Anders gezegd: de begroting wordt overzichtelijker maar de risicoparagraaf een stuk groter.
In situaties waarin een gemeente staat voor de uitvoering van een wettelijke taak die ze uit
maatschappelijke of bedrijfseconomische overwegingen niet zelfstandig zou moeten willen uitvoeren
ligt de keuze voor een GR voor de hand. Voor uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening
kunnen kleine gemeenten eigenlijk niet zonder een constructie zoals Paswerk. Samenwerken kan dan
uitkomst bieden. Maar er kunnen allerlei verschillende alternatieven zijn om samen met andere
gemeenten iets te regelen. Zoals in het onderzoeksverslag is te lezen, biedt de Wgr ruimte voor vier
verschillende varianten. De onderzochte GR’s hebben allemaal de vorm van een openbaar lichaam
met een eigen rechtspersoonlijkheid Het is ook mogelijk om een gemeenschappelijk orgaan op te
richten of een ad hoc regeling in het leven te roepen.
Een constructie met een centrumgemeente die een directe verantwoordelijkheid heeft voor bepaalde
activiteiten, terwijl de andere gemeenten “klant” zijn, is een andere mogelijkheid die ook in de
interviews expliciet is genoemd. Beide partijen kunnen prestatieafspraken en leveringsvoorwaarden
overeenkomen. Een zodanige vormgeving van het beleid hoeft niet noodzakelijk inferieur te zijn mits
de afspraken en voorwaarden helder zijn en worden nageleefd en gehandhaafd.
Al met al is het nuttig om een en ander goed te overwegen voordat tot een GR wordt besloten: bezint
eer ge begint.
Aanbeveling 1: Bezint eer ge begint
Vraag als raad altijd om alternatieven voor een GR, waaronder het alternatief
“onder eigen gemeentelijk verantwoordelijkheid” en laat de voor- en nadelen van de
verschillende alternatieven voor de concrete situatie op een rijtje zetten.

Een volgende stap is het vormgeven van de GR’s. Het onderzoek laat zien dat er gebruik gemaakt kan
worden van vijf verschillende instrumenten die veel effect hebben op de wijze waarop de GR’s in de
praktijk kunnen functioneren. Uit het onderzoek zijn echter geen gevallen gebleken van een politieke
discussie over de vormgeving van de GR. Het maken van de daadwerkelijke statuten werd en wordt
meer gezien als een technische exercitie. Ten onrechte, want er kunnen allerlei keuzes worden
gemaakt die politiek van belang zijn. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de keuze voor bepaalde
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doelstellingen. Dat lijkt vaak niet erg weloverwogen te zijn gebeurd, terwijl juist de concrete
doelstellingen en prestatieafspraken belangrijk zijn om de effectiviteit en doelmatigheid van een GR te
kunnen beoordelen.
Aanbeveling 2: Maak concrete doelstellingen
Voer een politieke discussie in de raden over de doelstelling van een GR. Formuleer
deze zo SMART mogelijk en leg het resultaat vast in bruikbare prestatieafspraken
met concrete indicatoren. Bewaak de uitvoering.

Het gaat niet alleen om bewuste keuzes over doelstellingen maar ook om bewuste keuzes over
organisatorische aspecten. Uit het onderzoek blijkt dat de gebrekkig sturing van het besluitvorming- en
toezichtproces onder andere samenhangt met geringe betrokkenheid van de raden en een inadequate
informatievoorziening en onduidelijkheden over rollen en bevoegdheden. Gebrek aan betrokkenheid
hangt ook samen met de veelheid aan werkzaamheden in de relatie tot de beschikbare tijd van
raadsleden. Daarom is meer informatie niet altijd het juiste antwoord op geringe betrokkenheid.
Betrokkenheid is ook een politieke keuze en weinig betrokkenheid is vanuit dat perspectief legitiem.
Het is belangrijk dat de spelregels passend zijn bij de politieke keuzes.
Aanbeveling 3: Maak passende spelregels
Voer een politieke discussie in de raden over de organisatie van een GR. Besteed
daarbij aandacht aan:
• de verantwoordelijkheids- en bevoegdhedenverdeling
• de informatievoorziening (wat ad hoc op basis van het “politiek gevoel”van
de bestuurders en wat in welke reguliere rapportage- en verantwoordingscyclus)

Politieke keuzes en prioriteiten kunnen echter zomaar veranderen. Vanuit dat perspectief is het
belangrijk dat de raden op een eenvoudige wijze afspraken over de organisatie van een GR kunnen
veranderen. De betrokkenheid van raadsleden heeft niet alleen te maken met de financiële
huishouding, maar ook met het beleid van de GR. Daarom is het ook belangrijk dat er flexibiliteit
mogelijk is ten aanzien van concrete prestatieafspraken.
Aanbeveling 4: Maak GR’s flexibeler
Neem in de statuten van de GR een procedure op om op eenvoudige manier
wijzigingen aan te kunnen brengen in:
• doelstellingen en prestatieafspraken;
• informatievoorziening en dan met name de frequentie waarmee en de zaken
waarover raden moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd;
• samenstelling van het AB en andere aspecten van verantwoordelijkheids- en
bevoegdhedenverdeling.

Intermezzo: Gemeenschappelijke Regelingen in soorten en maten
In de vorige paragraaf is geadviseerd om de vormgeving aan te laten sluiten bij de mate waarin er de
politieke wens is om zich betrokken te voelen bij een GR en daarbij ook flexibiliteit in te bouwen
omdat politieke prioriteiten nu eenmaal kunnen verschuiven. De vraag dient zich aan welke concrete
mogelijkheden er zijn om dit te realiseren. Om de aanbevelingen wat meer handen en voeten te geven
wordt in deze paragraaf nog kort stilgestaan bij mogelijke invullingen. Daarbij gaan we ter wille van
een eenvoud uit van de twee extremen. Aan de ene kant is dat een GR waarbij de raden geen enkele
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behoefte voelen om zich te bemoeien met de gang van zaken, en aan de andere kant is dat een GR
waarbij de raden er juist bovenop willen zitten. In de praktijk zullen er natuurlijk ook tussenliggende
situaties zijn.
Situaties met weinig betrokkenheid
Als een GR zich bezighoudt met problemen die volgens de raad niet echt een politiek karakter hebben
en alles loopt goed en er zijn geen financiële problemen (zoals blijkens ons onderzoek naar
bijvoorbeeld de HDK wordt gekeken), ligt het voor de hand dat de raden zich er weinig mee willen
bemoeien. In de vormgeving van een GR kan daar rekening mee worden gehouden door:
• het AB van de GR te laten bestaan uit alle collegeleden van de participerende gemeenten.

In deze situatie dragen de raden geen directe verantwoordelijkheid voor de GR zodat er geen
onduidelijkheid is rond de vertegenwoordigers van de raden in het bestuur. Raden kunnen natuurlijk nog wel
steeds de eigen wethouder ter verantwoording roepen.

•

geen gereguleerde informatievoorziening van de GR’s aan de raden te verzorgen. Informatie
blijft wel altijd beschikbaar om te worden geraadpleegd door raadsleden. Bestuurders bepalen
op basis van hun politiek gevoel of het op een bepaald moment noodzakelijk is om de raden te
informeren over een bepaalde situatie. Het is dus ook hun verantwoordelijk om informatie te
verschaffen en niet die van de raden om informatie op te zoeken.

Maar al te vaak raakt belangrijke informatie over onderwerpen die niet in de politieke belangstelling staan
verstopt in een veelheid aan andere informatie. Het is daarom beter om expliciet de verantwoordelijkheid in
dit soort situaties bij de bestuurders te leggen. Zo lang zij niets anders melden gaat het volgens hen goed.

Situaties met veel betrokkenheid
Als een GR zich bezighoudt met een politiek relevant onderwerp en/of er zijn veel (financiële) risico’s
(zoals blijkens ons onderzoek bij Paswerk het geval is) dan ligt het voor de hand dat de raden zich veel
willen bemoeien met een GR. In de vormgeving van een GR kan daar rekening mee worden gehouden
door:
• het AB van de GR te laten bestaan uit alle raadsleden van de participerende gemeenten,
aangevuld met collegeleden die het DB moet vormen.
Het AB heeft dan een onwerkbare omvang, maar dat kan worden opgelost door het instellen van een
speciale commissie van advies. Deze commissie adviseert de raden en in de raden vindt de uiteindelijke
besluitvorming plaats, waarbij het eventueel een hamerstuk kan zijn. Eigenlijk is in de praktijk het enige
verschil met de huidige situatie dat er aan de raden steeds om een expliciete beslissing wordt gevraagd bij
alles wat er ter besluitvorming aan het AB van ene GR wordt voorgelegd.
• te zorgen voor een goede informatievoorziening aan de raden (= AB), vormgegeven in een

helder planning en controlecyclus en voor een frequente raadpleging van de raden (= AB) over
belangrijke beleidsbeslissingen.
Analyse 2: Organisatieproblemen: naar een transparante werkwijze
Hoe het ook georganiseerd wordt, de GR’s zullen altijd een buitenbeentje blijven in het politieke
bedrijf van alle dag. Dat blijkt nu uit de onderzoeksresultaten, en te verwachten valt dat dat in de
nabije toekomst niet veel anders zal worden. De frequentie waarmee raadsleden met informatie over
de GR’s wordt geconfronteerd zal over het algemeen niet zo hoog zijn. Daarom is het belangrijk dat
procedures transparant zijn en de jaarkalender van tevoren bekend is. Bovendien moeten de
documenten die worden gebruikt om de raden informatie te verschaffen, rekening houden met de
afstand tussen GR en raden en dus transparant en overzichtelijk zijn, en volgens een vast format zijn
opgebouwd. Met het oog op transparantie is het ook belangrijk dat overbodige verschillen tussen de
statuten van verschillende GR’s worden voorkomen.
Aanbeveling 5: Maak werkwijze transparant
Zorg dat de procedures helder zijn. Maak voor elke GR de jaarkalender met beslismomenten
voor de raden van tevoren bekend. Zorg ervoor dat de documenten die worden gebruikt om
informatie te verschaffen transparant en overzichtelijk zijn en volgens een vast format zijn
opgebouwd. Vermijd overbodige verschillen tussen statuten van GR’s.
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