Motie Gemeenschappelijke Regelingen
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 31 oktober 2013 ter
behandeling van het agendapunt Begroting 2014
Gehoord de beraadslagingen,
Overwegende dat:
- steeds vaker uitvoering en onderdelen van beleid in gemeenschappelijke
regelingen worden ondergebracht;
- het financieel belang en het financiële risico toenemen;
- terwijl voor de raad het zicht op deze uitvoering en het beleid vermindert omdat
bijvoorbeeld;
* de begrotingen laat of te laat worden voorgelegd;
* het commentaar van het college zich veelal beperkt tot: “we zouden wel anders
willen maar we hebben geen meerderheid”;
* de verslaglegging en de verantwoording aan de raad dezelfde hiervoor genoemde
problemen kent (de helaas-heid der dingen).
Voorts overwegende dat:
- de wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt gewijzigd; zo wordt o.m. de
mogelijkheid geboden om een gemeenschappelijk orgaan op te richten met
rechtspersoonlijkheid, waarvan de bestuurders uit de desbetreffende College's
worden benoemd
- een toename van gemeenschappelijke regelingen en arrangementen (o.a. door de
decentralisaties) in de lijn der verwachting ligt;
- vormen van samenwerking onvermijdelijk zijn, waarbij de gemeente
verantwoordelijkheid blijft houden voor de resultaten;
- de Raad op 27 september 2012 het College opdracht gegeven heeft om, gebaseerd
op het rapport van de Rekenkamercommissie, een reeks van aanbevelingen uit te
voeren
Van oordeel dat:
- optimale invloed en transparantie wordt verlangd bij het aangaan en wijzigen van
gemeenschappelijke regelingen en vooral bij de 'uitvoering' daarvan;
- maximale gemeentelijke invloed op de gemeenschappelijke regelingen wenselijk is;
- de raad zijn toezichthoudende taak optimaal wenst te kunnen invullen;
- de raad daartoe gefaciliteerd dient te worden (bijvoorbeeld in de p&c cyclus, het
betrekken van de auditcommissie, periodieke uitleg van dagelijks besturen,

raadsleden in algemene besturen, etc. etc.).
Verzoekt het College
- de mogelijkheden te verkennen die de figuur van een 'gemeenschappelijk orgaan'
met rechtspersoonlijkheid biedt voor zowel de samenwerkingsvormen die op stapel
staan als voor bestaande regelingen;
- ten aanzien van bestaande gemeenschappelijke regelingen met een voorstel te
komen om de invloed van de gemeente Woerden te optimaliseren en de
toezichthoudende taak van de gemeenteraad maximaal te faciliteren;
- daarbij te betrekken de leermomenten die eerder opgedaan zijn op basis van het
eerder aangehaalde onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie, alsmede de
opbrengsten van de door de Burgemeester toegezegde analyse van de manier
waarop de gemeenschappelijke regeling van de VRU tot stand is gekomen;
- desbetreffende voorstellen dit kalenderjaar in bespreking te brengen, zodat vanaf 1
januari 2014 conform gehandeld kan worden

En gaat over tot de orde van de dag,

Getekend,
Namens de fractie van Progressief Woerden, Q.J. Tersteeg

