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Betreft: Doorwerkingsonderzoek naar de aanbevelingen in het rapport “Samen naar beter, 
Dalfsen en intergemeentelijke samenwerking” (2015).

Geachte Gemeenteraad,

De Rekenkamercommissie (Rkc) Dalfsen heeft haar doorwerkingsonderzoek naar “Dalfsen en 
intergemeentelijke samenwerking” afgerond. In dit onderzoek ging het om de vraag of de 
aanbevelingen uit het onderzoek door BMC in 2015 naar de mogelijkheden om invulling te 
geven aan de mogelijkheden van sturing en controle door de gemeenteraad ten aanzien van de 
gemeenschappelijke regelingen zijn opgevolgd. 

Bijgaand bieden wij u het rapport van dit doorwerkingsonderzoek aan. In de bijgevoegde 
“Matrix doorwerking aanbevelingen Rkc Dalfsen ten aanzien van Samenwerkingsverbanden” 
worden de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie / BMC uit 2015 
vergeleken met de door de Gemeenteraad van Dalfsen  in 2016 vastgestelde nieuwe nota 
verbonden partijen. In deze matrix zijn ook nog drie andere onderwerpen opgenomen.

In deze matrix wordt aangegeven, dat de aanbevelingen 1 t/m 9, 11 en 12 uit het rapport van 
de Rkc al snel zijn opgevolgd. Bijna alle aanbevelingen uit het rapport van 2015 zijn dus op 
de een of andere manier verwerkt in de nieuwe nota verbonden partijen van 2016. Ook heeft 
de raad besloten, dat in iedere raadsperiode een evaluatie zal plaatsvinden van alle verbonden 
partijen. Dat is een goede aanpak.

Het huidige rapport bevat nog vier aanbevelingen:
a. Het onderwerp delegatie te betrekken bij de aangekondigde evaluatie van de 

Kadernota verbonden partijen;
b. Formuleer kwaliteitseisen en -criteria ter uitvoering van de financiële controle;
c. Ga het gesprek (weer) aan met de verbonden partijen over de mogelijkheid om een 

werkgroep van raadsleden uit meerdere gemeenten in te stellen, om zo de 
betrokkenheid in een vroeg stadium van beleidsvoorbereiding te vergroten;

d. Vraag bij de verbonden partijen meer aandacht voor het vermelden van 
ontwikkelingen en trends.

In het kader van dit doorwerkingsonderzoek is ook gesproken met twee raadsleden. Deze 
raadsleden waren grotendeels positief over de huidige gang van zaken ten aanzien van de 
verbonden partijen. Ze willen meer aandacht voor de ontwikkelingen en de trends 
(bijvoorbeeld de kosten).



Het rapport is voor bestuurlijk wederhoor aan het college voorgelegd. In de brief van 16 juli 
2020 heeft het college een bestuurlijke reactie gegeven. Deze reactie is bij de stukken 
gevoegd. Het college gaat in deze brief in op de bovenstaande aanbevelingen. 
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