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  Raadsvergadering van 25 november 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Raadswerkgroep  Grip / registratienr.:  

26 september 2014 

E. Zwagerman 

0224 – 210 515 

Vaststellen werkwijze Gemeenschappelijke Regelingen 

Domein Burger en Bestuur 

14.114690 

 

 

 

Inleiding 

 

De gemeente Schagen heeft de dienstverlening aan haar burgers en bedrijven hoog in het vaandel 

staan. Om de goede dienstverlening te waarborgen is een deskundig en klantgerichte  organisatie 

onontbeerlijk. Een groot aantal taken kan de gemeente zelf uitvoeren . Een aantal taken moet 

wettelijk worden ondergebracht bij een samenwerkingsverband, zoals de taken op het gebied van 

veiligheid bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  en de milieutaken bij de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD). Sommige taken zijn zo complex geworden dat ervoor gekozen is deze met 

andere gemeenten in de regio uit te voeren. Samenwerking niet alleen om de kwetsbaarheid te 

verminderen, de deskundigheid en kwaliteit te verhogen, maar ook uit oogpunt van efficiëntie en 

kostenreductie. 

 

Kiezen voor sturen op afstand brengt met zich mee dat de gemeente de verbonden partijen en de 

bijbehorende sturingsrelaties inzichtelijk maakt en dat het zwaartepunt van democratische controle 

wordt verlegd naar “sturing vooraf”.  De gemeentelijke werkgroep Grip, bestaande uit de raadsleden 

M. Sanders (CDA en voorzitter), A.S. Groot (VVD) en H. Kröger (Jess), wethouder B. Blonk (namens het 

college) en G. Meijer (teamleider Financiën en Belastingen, heeft zich het afgelopen jaar gebogen 

over  de werkwijze rond Gemeenschappelijke regelingen. In de bij dit raadsvoorstel behorende 

rapport “Werkwijze Gemeenschappelijke regelingen” staat beschreven op welke wijze de 

gemeenteraad zijn kader stellende en controlerende  bevoegdheid uitoefent.  

 

Bij het oprichten van samenwerkingsverbanden bepalen de gemeenteraden vooraf welke doelen zij 

willen bereiken, welke resultaten moeten worden geleverd en wat de kosten mogen zijn. De 

gemeenteraden kunnen dan met behulp van de doelen, resultaatverplichtingen en het budget 

sturing geven aan - en grip houden op de gemeenschappelijke regeling.  In het rapport “Werkwijze 

rond Gemeenschappelijke regelingen is een werkwijze beschreven hoe blijvend grip kan worden 

uitgeoefend. 

 

Werkwijze gemeenteraad 

 

De gemeenteraad heeft aangegeven over onvoldoende informatie te beschikken om zijn rol goed te 

kunnen vervullen. Daarmee ontstaat het beeld dat niet de gemeenteraad, door tussenkomst van het 

college, de gemeenschappelijke regeling stuurt maar dat de gemeenschappelijke regeling de koers 
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bepaalt. Een nieuwe werkwijze voor de gemeenschappelijke regelingen is dan ook nodig voor het 

optimaliseren van de betrokkenheid van de gemeenteraad bij de uitvoering van de gemeentelijke 

taken in GR-verband. De gemeenteraad staat dus aan het roer en bepaalt de koers die de 

gemeenschappelijke regeling vaart. 

 

Om als gemeenteraad de koers te bepalen is een aantal punten van belang: 

1. het zwaartepunt van democratische gemeenteraadscontrole wordt verlegd naar “sturing 

vooraf” 

2. beleidsplannen in conceptstadium en politiek gevoelige informatie worden voor wensen en 

bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad 

3. verantwoordingsinformatie en controle vindt plaats via de reguliere gemeentelijke planning- 

en control cyclus 

4. de gemeenschappelijke regeling stelt één maal per raadsperiode een evaluatierapport op 

en de gemeenteraad bespreekt dit evaluatierapport 

5. het benoemen van rapporteurs (zie ook 2.6 van het rapport). 

 

De werkwijze bevat verbeterpunten, waardoor de gemeenteraden meer invloed kunnen uitoefenen 

op de organisaties, waarmee een gemeenschappelijke regeling is aangegaan. De werkwijze is 

gebaseerd op het model van de Friese griffiers. Deze werkwijze vindt in steeds meer gemeenten 

navolging en wordt aan bevolen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

 

De werkwijze treft u aan in hoofdstuk 2 van het rapport.  

 

 

Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. 

 

In Noord-Holland Noord, verdeeld in West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-

Holland, bestaan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Bij het aangaan van een 

gemeenschappelijke regeling wordt een gemeentelijke taak op afstand gezet. Raden hebben 

daardoor steeds minder grip op het gevoerde beleid en de kosten. In de praktijk betekent dit dat 

raden door het indienen van zienswijzen invloed hebben op de begroting en in sommige gevallen op 

de jaarrekening. In 2012 zijn regionaal  financiële en procesmatige uitgangspunten opgesteld. Het 

betreft hier de budgettaire, kaderstellende en controlerende rol van de raad. De uitgangspunten zijn 

ter vaststelling aan de raden van de 21 gemeenten in Noord-Holland Noord voorgelegd. Door de 

fusie zijn deze uitgangspunten nog niet vastgesteld in de gemeente Schagen. 

 

Wat houden deze uitgangspunten in? 

Naast de indexering van de gemeentelijke bijdrage zijn uitgangspunten opgesteld voor de eigen 

vermogenspositie, hoe om te gaan met nieuw beleid, termijnen van indiening van de planning en 

control-documenten en de wijze van advisering aan en door betrokken gemeenten. De 

uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage I. 

 

Gemeentelijke speerpunten. 

Om de controlerende en taakstellende rol  van de gemeenteraad van Schagenmeer tot zijn recht te 

laten komen, heeft de werkgroep Grip per gemeenschappelijke regeling speerpunten bepaald. 

De speerpunten voor 2015-2016 zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 

De speerpunten worden actief gecommuniceerd met de gemeenschappelijke regelingen en 

geactualiseerd. Eens in de twee jaar wordt uw raad voorgesteld  speerpunten vast te stellen.   

 

Voorgesteld besluit 

U wordt voorgesteld de “Werkwijze Gemeenschappelijke regelingen en de bijlage Financiële 

uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord” vast te stellen 

 

Financiën 

Er zijn geen directe financiële gevolgen gemoeid met dit voorstel. 
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De werkgroep Grip 

 

 

De voorzitter, 

M.A.J. Sanders 

 



Registratienr. 14.114690  ELS  Raadsvoorstel en -besluit 

*14.114690*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 4 van 4 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van de werkgroep Grip d.d. 26 september, nr. ;  

 

gezien het advies van de  commissie Bestuur d.d. 12 november 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 35 Wet op gemeenschappelijke regelingen; 

 

besluit: 

vast te stellen: 

I. het rapport Werkwijze Gemeenschappelijke regelingen  

II. bijlage 1: Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


