
Raadsvoorstel

Status:  Besluitvormend

Agendapunt: 8    

Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie Samen naar beter 

Datum: 25 augustus 2015 

Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten 

Decosnummer: 373 

Informant: mr. J. Smit (voorzitter RKC)
jan2.smit@planet.nl
(06) 536 18 132

Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de reactie van het college.
2. In te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen over te nemen.
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen nader uit te werken in de nota verbonden partijen. 
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Inleiding: 
Op basis van de criteria in de verordening en de longlist van het presidium van de gemeenteraad 
heeft de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vastgesteld. Dit onderzoeksprogramma is 
ter kennisname aan de raad aangeboden. Het eerste onderzoek van de huidige commissie is verricht 
op het onderwerp ‘Samenwerking en democratisch gehalte’. Het onderzoek heeft zich gericht op de 
wijze waarop de gemeenteraad van Dalfsen invloed heeft en zou moeten hebben op de 
besluitvorming van samenwerkingsverbanden. Met dit raadsvoorstel wordt de raad in kennis gesteld 
van het verrichte onderzoek. Voorgesteld wordt om de in het rapport geformuleerde conclusies en 
aanbevelingen over te nemen. 

Argumenten:
1. Deze werkwijze is in overeenstemming met de Verordening

Het onderzoeksrapport wordt samen met de reactie van het college van burgemeester en wethouders 
aan de raad aangeboden. De raad neemt besluiten naar aanleiding van de conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoeksrapport met inachtneming van de reactie van het college van 
burgemeester en wethouders.

2. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen
De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen aan het college, aan de raad en aan de 
samenwerkingsverbanden. Uit de bestuurlijke reactie blijkt dat het college de aanbevelingen (met 
uitzondering van aanbeveling 3) over neemt. De rekenkamercommissie heeft geen enkel probleem 
met de door het college voorgestelde alternatieve uitvoering van de derde aanbeveling. 

Kanttekeningen 
Geen.

Alternatieven:
U kunt besluiten om enkele conclusies en aanbevelingen niet of in gewijzigde vorm over te nemen. De 
rekenkamercommissie is van oordeel dat met de voorgestelde aanbevelingen recht wordt gedaan aan 
de vraag van de gemeenteraad om de eigen invloed te vergroten. 

Duurzaamheid:
Geen effect. 

Financiële dekking:
Er zijn geen aanvullende kosten aan dit voorstel verbonden. De kosten voor het uitvoeren van het 
onderzoek vallen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.

Communicatie:
Het college heeft een afschrift ontvangen van de aanbiedingsbrief van de rekenkamercommissie.

Vervolg:
De nota verbonden partijen is op de raadsplanning opgenomen voor eind 2015. 

Bijlagen:
Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie
Brief en reactie van het college in het kader van wederhoor
Onderzoeksrapport “Samen naar beter”

De rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen,

de voorzitter,
mr. J. Smit



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie d.d. 25 augustus 2015, nummer 373;

overwegende dat het presidium namens de gemeenteraad het onderwerp ‘samenwerking en 
democratisch gehalte’ als één van de drie belangrijkste onderzoeksonderwerpen heeft aangemerkt; 

gelezen het onderzoeksrapport ‘Samen naar beter – Dalfsen en intergemeentelijke samenwerking’ en 
de reactie van het college van B&W van de gemeente Dalfsen;

gelet op artikel 9 van de Verordening rekenkamercommissie Dalfsen; 

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de reactie van het college.
2. In te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen over te nemen.
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen nader uit te werken in de nota verbonden partijen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
28 september 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


