Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 4
Doetinchem, 17 april 2020

ALDUS VASTGESTELD 23 APRIL 2020
Rekenkamerrapport Verbonden partijen
gemeente Doetinchem
Te besluiten om:
1. Het rekenkamerrapport Verbonden partijen Doetinchem voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het college te verzoeken om binnen vier weken een reactie te geven op de aanbevelingen.
3. Het rekenkamerrapport inclusief de reactie van het college te agenderen voor
raadsbehandeling.
Context
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar verbonden partijen van de gemeente Doetinchem,
meer specifiek naar de verbonden partijen BUHA, Laborijn, Rozengaarde en Buurtplein.
Op 12 maart 2020 heeft de rekenkamer het rapport aan de raad aangeboden. De algemene
conclusie van de rekenkamer is dat Doetinchem met het ‘Doetinchems regiemodel’ een
duidelijke visie heeft op verbonden partijen, maar dat hierbij een aantal, deels met elkaar
samenhangende kanttekeningen te plaatsen zijn:
- de nadruk van de controle van de gemeenteraad op de verbonden partijen ligt op het
financiële kader;
- de keuze voor het ‘Doetinchemse regiemodel’ leidt niet tot meer grip van de raadsleden op
de verbonden partijen;
- de doelstellingen van de verbonden partijen zijn niet evalueerbaar;
- Doetinchem kent geen nota verbonden partijen en heeft daardoor geen toetsingskader;
- Doetinchem kent geen toezichtarrangement op verbonden partijen.
Op basis van deze conclusie komt de rekenkamer tot de volgende aanbevelingen voor de
gemeenteraad:
1. bediscussieer eens in de vier jaar de uitgangspunten van het ‘Doetinchems regiemodel’;
2. stel een afwegingskader vast voor verbonden partijen;
3. stel vooraf aan het aangaan van samenwerkingsverbanden materiële en immateriële doelen;
4. stel een toezichtarrangement met bijbehorend dashboard op voor verbonden partijen;
5. evalueer verbonden partijen periodiek aan de hand van een evaluatieprogramma.
Daarnaast geeft de rekenkamer twee aanbevelingen voor het college:
6. breid de informatievoorziening over verbonden partijen uit met de maatschappelijke
gevolgen naast de financiële;
7. breng de raad in positie zodat deze meer grip op de verbonden partijen krijgt.
Beoogd effect
U controleert hoe de gemeente Doetinchem omgaat met haar verbonden partijen.
U stelt zowel de beleidskaders als de controlekaders omtrent verbonden partijen vast.
Argumenten
1. U kunt de rekenkamer vragen stellen over het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen.
In de beeldvormende raad heeft de rekenkamer het rapport aan u aangeboden. Daarna
volgde een informatieve behandeling waarbij de rekenkamer zijn rapport toelichtte en u
vragen hebt gesteld over het onderzoek. Deze informatieve behandeling vormt de basis om
het rapport nu voor kennisgeving aan te nemen.
2. Met de reactie van het college op de aanbevelingen hebt u een compleet beeld.
Met de reactie van het college kunt u zich een compleet beeld vormen voordat u zich
uitspreekt over de aanbevelingen van de rekenkamer.
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3.1 Het is aan u om een vervolg te geven aan de aanbevelingen uit het rapport.
Na ontvangst van de reactie van het college agendeert u het rapport en de reactie van het
college voor raadsbehandeling. In een volgende beeldvormende raad kunt u vragen stellen
aan het college over zijn reactie. Vervolgens kunt u in de raadsvergadering uw mening
geven over de aanbevelingen uit het rapport. De voorzitter van de raad en de griffier maken
hiervoor een procedureel raadsvoorstel. Via amendementen en moties kunt u de
beslispunten wijzigen dan wel er iets aan toevoegen.
Financien
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Bijlagen
1. Rekenkamerrapport Verbonden partijen in Doetinchem
2. Achtergrondrapportage Verbonden partijen in Doetinchem
De griffier,

De voorzitter,

drs. B.P.M. Janssens,

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel over het rekenkamerrapport Verbonden partijen gemeente Doetinchem;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
1. Het rekenkamerrapport Verbonden partijen Doetinchem voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het college te verzoeken om binnen vier weken een reactie te geven op de aanbevelingen.
3. Het rekenkamerrapport inclusief de reactie van het college te agenderen voor
raadsbehandeling.
Aldus besloten in zijn vergadering van 23 april 2020,

, griffier

, voorzitter

