Streefdoelen en aandachtspunten voor Verbonden Partijen in West-Brabant
In 2015 is de DenkTank Verbonden Partijen in West-Brabant opgericht. De DenkTank is een informeel
en apolitiek gezelschap van raadsleden uit verschillende gemeenten in de regio West Brabant De
DenkTank beoogt verbetering van:
•
•
•

inzicht in het beleid van Verbonden Partijen en in de maatschappelijke effecten daarvan,
betere communicatie tussen gemeenteraden en raadsleden over Verbonden Partijen en
afstemming tussen gemeenteraden van beleid en politieke besluitvorming,

In het licht van de naderende verkiezingen legt de DenkTank haar ideeën voor de toekomst
hieronder neer.
1. Betere controle en verantwoording
Stel in navolging van sommige gemeenteraden rapporteurs van de raad in voor rapportage
over relevante stukken van verbonden partijen. De rapporteurs hebben eventueel een ander
specialisme dan de Verbonden Partij over de stukken waarvan ze verslag doen. Ze gaan actief
op zoek naar ondersteuning door portefeuillehouders/ambtenaren.
• Laat de rapporteurs van verschillende gemeenteraden hun technische bevindingen met
elkaar bespreken.
• Stel binnen de griffierskring een of meerdere coördinerend griffier(s) aan voor de
Verbonden Partijen.
• Streef naar harmonisering van de formats voor de kaderbrieven, begrotingen, jaarrekeningen
en meerjarenbegrotingen.
• Stem de behandelingsmomenten van richtlijnen, kaderbrieven, begrotingen en jaarstukken
alsmede van andere belangrijke stukken zoals wijzigingsvoorstellen van de
gemeenschappelijke regeling van de gemeentelijke raden scherp op elkaar af.
• Laat directiesecretaressen van de grote samenwerkingsverbanden en wethouders
meedenken over verbetering van het proces.
• Zorg voor meer helderheid over structurele begrotingsposten en incidentele posten.
• Harmoniseer de prijs-indexcijfers die worden gebruikt voor de verhoging van de bijdragen in
de begroting..
• Ga in overleg met verbonden partijen over indicatoren die in de begroting opgenomen
kunnen worden;
• Evalueer iedere vier jaar verbonden partijen samen met andere gemeenteraden en hanteer
daarbij duidelijke criteria (bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, vermindering van
kwetsbaarheid en beheersing van kosten): wat moet een samenwerkingsverband duidelijk
maken om te laten zien dat het loopt?
• Houd een keer per raadsperiode nut, noodzaak, en doeltreffendheid en doelmatigheid van
niet-wettelijke taken tegen het licht.
• Maak zo nodig speciale afspraken over controle en verantwoording door NV’s waarin
gemeenten deelnemen.
•

2. Versterking van participatie en democratische verankering
•
•
•
•
•

Houd de governance van Verbonden Partijen tegen het licht.
Stimuleer samenwerkingsverbanden om klanttevredenheidsonderzoeken te houden (bijv.
OMWB of GGD).
Laat Verbonden Partijen de communicatie naar burgers en maatschappelijke organisaties
verbeteren: vertel ‘wat de verbonden partij voor u doet’.
Streef naar meer harmonisatie van de schalen van samenwerking.
Onderzoek de mogelijkheid van inzet van nieuwe democratische werkwijzen. Laat raadsleden
bijvoorbeeld meedenken over agenda-setting, voorstellen en verantwoording.

Samenvattend: de Denktank Verbonden Partijen onderzoekt en stimuleert versterking van
legitimiteit en draagvlak van Verbonden Partijen. Op het punt van processen zijn, vooral onder
leiding van de griffiers, de nodige stappen gezet. Versterking van de kwaliteit van de politieke
besluitvorming en het maatschappelijke draagvlak is echter nog volop nodig.
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