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Geachte commissie,

U heeft gevraagd om een bestuurlijke reactie op de rapportage “Samen naar beter, Dalfsen en de 
intergemeentelijke samenwerking” van de rekenkamercommissie. Onze reactie op de rapportage treft u in 
deze brief aan. 

De algemene conclusie uit het rekenkameronderzoek is dat het gevoel bij de gemeenteraad overheerst 
geen invloed te kunnen uitoefenen en dat het zicht op zowel de inhoudelijke taakuitvoering als de financiële 
risico’s die de gemeente loopt met de diverse samenwerkingsverbanden onvoldoende is. Grotendeels 
wordt dit toegeschreven aan het gebrek aan inzichtelijke informatie. Wij zijn van mening dat  voldoende 
informatie beschikbaar is, maar dat de verbeterslag met name is te maken in de wijze van de presentatie 
van de beschikbare informatie en tevens in het inzichtelijk maken welke instrumenten de raad wanneer in 
handen heeft om grip uit te kunnen oefenen. 

In de rapportage zijn naar aanleiding van de conclusies aanbevelingen geschetst. Wij gaan hieronder 
nader in op de aanbevelingen:

“De Rekenkamercommissie beveelt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders te 
verzoeken:

1. Een nota verbonden partijen op te stellen met voorstellen voor de invulling van governance van 
samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Dalfsen deelneemt”

Het opstellen van een beleidskader voor de verbonden partijen, oftewel een nota verbonden partijen, staat 
reeds op de planning en de vaststelling is eind 2015 voorzien. Het doel hiervan is het verkrijgen van een 
beleidskader voor de deelname, sturing, beheersing, verantwoording en toezicht van verbonden partijen. In 
deze nota worden o.a. criteria en voorwaarden gesteld wat betreft de informatievoorziening.

2. “Daarbij gebruik te maken van de governance checklist”

Bij het opstellen van deze nota zal overeenkomstig de aanbeveling gebruik worden gemaakt van de 
governance checklist uit het Handboek Verbonden Partijen van Deloitte. Deze governance checklist biedt 
per governance deelproces (sturen, beheersen, verantwoorden en toezichthouden) een mooie set aan 
criteria voor het optimaal functioneren van het governance-proces. Naast deze checklist biedt dit handboek 



 

  
 
 
 
 
 

overigens verschillende zinvolle overige aanbevelingen waar in de nota Verbonden Partijen aandacht aan 
zal worden geschonken. 

3. “Voortuitlopend op de totstandkoming van deze nota met voorstellen te komen voor een goede 
informatievoorziening over deze samenwerkingsverbanden”

Omdat informatievoorziening slechts een onderdeel is van een governance subproces (sturen), stellen wij 
voor om in de nota Verbonden Partijen de governance deelprocessen in samenhang te bezien en 
zodoende op enkel het onderwerp informatievoorziening geen voorschot te nemen. Wij stellen voor om 
samen met een afvaardiging van de raad in een interactieve werksessie afspraken te maken over de 
toekomstige omgang met de verbonden partijen aan de hand van de verschillende governance 
deelprocessen. Informatievoorziening is hier een onderdeel van. Eén en ander kan vervolgens worden 
vastgelegd in de nota Verbonden Partijen.

4. “De gemeenteraad te betrekken bij het inrichten van de informatievoorziening zodat raadsleden mee 
kunnen bepalen hoe en wanneer ze worden ingelicht over zowel de inhoudelijke taakuitvoering als de 
benodigde financiën”

Zie ook de reactie op aanbeveling 3 over de wijze waarop wij raadsleden wil betrekken bij de inrichting van 
de governance (deel)processen.

5. “Daarbij te onderzoeken of de vorm van een dashboard bijdraagt aan de informatiebehoefte”

Deze aanbeveling zal worden overgenomen.

Hoewel de overige aanbevelingen niet direct aan ons gericht zijn, staan wij positief tegenover de 
aanbevelingen voor de gemeenteraad en de samenwerkingsverbanden. Hierbij merken we op dat de 
aanbeveling om afspraken te maken met collegeleden die lid zijn van het bestuur van een 
samenwerkingsverband over hun rol, mandaat en over de wijze waarop zij verantwoording afleggen, 
meegenomen wordt in de totstandkoming van de nota verbonden partijen. 

Voorts merken wij op dat momenteel in regio-verband ook aandacht is voor het onderwerp ‘grip op 
verbonden partijen’. Onlangs is er een ambtelijke stuurgroep ingericht waarin o.a. de gemeente Dalfsen 
deelneemt. Doel is gezamenlijk op te trekken ten aanzien van de beheersing van de governance van 
(gedeelde) verbonden partijen. Dit regionale initiatief juichen wij van harte toe.

Zodra de Rekenkamercommissie het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad en duidelijk is 
welke aanbevelingen worden overgenomen door de gemeenteraad, zullen wij invulling aan de 
aanbevelingen geven. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



 

  
 
 
 
 
 


