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Toelichting

Het Rekenkamerrapport is via de lijst ingekomen stukken d.d. 24 november 2009
aangeboden aan de raad. De raad heeft besloten het rapport ter advisering door te
geleiden naar de Auditcommissie, hierbij is er vanuit gegaan dat 15 december
geagendeerd zal worden.
De Rekenkamer(commissie)s van Sliedrecht, Alblasserdam, Dordrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de regionale
samenwerking in de Drechtsteden. Het onderzoek is toegespitst op sturen en resultaten
in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).
Hierbij waren de centrale vragen:
Wat zijn voor de deelnemende gemeenten de resultaten van de samenwerking in de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in relatie tot de vooraf gestelde doelen? en
In welke mate kunnen de verschillende gemeenteraden sturing geven aan de
beleidsvormlngen -uitvoering in Drechtstedenverband?
De eindconclusie is dat besturingsmodel functioneert goed ondanks de
complexiteit,maar dat binnen de kaders van het huidige model kan op verschiliende
punten verdere aanscherping plaatsvinden. Deze punten hebben ten betrekking op het
functioneren van de Drechtraad en verbeteringsmogelijkheden in de uitwerking,
monitoring en verantwoording van de (niet-financiele) prestaties van de onderzochte
GRD-diensten.
Gezamenlijke Rekenkamers doen de volgende aanbevelingen:
1. Voer een strategische discussie, eerst binnen de eigen gemeenteraad en daarna met
alle gemeenteraden, over de wijze van betrokkenheid van gemeenteraden bij de
besluitvorming rond GRD-diensten. Daarbij kan aandacht worden besteed aan elementen
die nu spanning veroorzaken: regionale fractievorming, intensiteit van betrokkenheid van
niet- Drechtraadsleden, de bruikbaarheid van de huidige instrumenten voor
betrokkenheid en de
opzet van de Drechtraadvergaderingen.
2. Identificeer, gezien de wens van de raad om inzicht te verkrijgen in de resultaten van
het SCD, naast de financiele doelstellingen de inhoudelijke doelstellingen en daarbij
behorende resultaatindicatoren voor het SCD. Waarbij het van belang is dat u daarbij een
beperkt aantal voor u kritische doelen en succesfactoren identificeert.
3. Overweeg als gemeenteraad ter afronding van het transitieproces per GRD-dienst eenmalig - om directe terugkoppeling te vragen over de mate waarin de destijds gestelde
doelen zijn bereikt.
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Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
De raad neemt het Rekenkamerrapport "Sturen met de Buren" voor kennisgeving aan.
Agendacommissie - dinsdag 28 september 2010 17:00
De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van
26 oktober 2010.
Auditcommissie - dinsdag 24 augustus 2010 00:00
Het rapport is in andere gemeenten al besproken en in die hoedanigheid heeft het geen zin om
het rapport samen met de andere auditcommissie te behandelen.
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Op advies van de commissie wordt het rapport ter kennisgeving doorgeleid naar de raad
Auditcommissie - dinsdag 15 december 2009 18:00
Met betrekking tot het rapport 'Sturen met de buren' wordt er op verzoek van de commissie een
aparte bijeenkomst georganiseerd met de auditcommissies van Hendrik Ido Ambacht en
Zwijndrecht. De griffie zal hiertoe initiatief nemen.
Gemeenteraad - dinsdag 24 november 2009 19:45
De raad besluit het rapport te agenderen voor de vergadering van de auditcommissie van 15
december 2009.

