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In de commissievergadering van 19 september 2017 hebben raadsleden gevraagd
aan het college om te reageren op de aanbevelingen voor het college zoals
vermeld in het Opleverdocument Denktank Grip op Gemeenschappelijke
regelingen Regio Zuid-Holland Zuid. Wij hebben in de collegevergadering van
14 november 2017 kennisgenomen van het rapport.
Wij herkennen het beeld dat in de bespreking in de commissie naar voren kwam:
De aanbevelingen van de denktank zijn vooral te zien als waardevolle suggesties.
Het zijn mogelijke, maar niet de enige, manieren om grip te krijgen, ervaren,
behouden of vergroten. Daarbij gaat het meer om de geest van de aanbeveling
dan om de exacte instrumentele implementatie. Zoals bijvoorbeeld de
aanbeveling om als eigenaren de zienswijzen af te stemmen. Het doel is niet om
als eigenaren exact dezelfde zienswijzen te sturen, maar het gaat erom dat je als
eigenaar weet welke punten voor andere eigenaren relevant zijn en afweegt of je
samen sterk kunt staan.
• De denktank komt sinds medio 2015 bijeen en dit sorteert effect: door
betrokkenen is niet gewacht op de oplevering.
Gaandeweg zijn diverse zaken al verbeterd en/of aanbevelingen voortvarend
opgepakt en tot uitvoer gebracht. Te denken valt aan informatie bijeenkomsten
vanuit de Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) voor raadsleden over de P&C
producten en belangrijke ontwikkelingen of de publicatie van vergaderstukken op
de websites van de GR-en. Daarmee is meer gelegenheid tot grip.
• De aanbevelingen zijn algemeen van aard en tevens gericht aan alle gremia
(alle 3 de GR-en en alle raden en colleges van de 17 gemeenten) zonder
onderscheid naar wat bij een specifieke GR of gemeente van toepassing is.
Daarbij valt inderdaad voor Dordrecht te constateren dat diverse aanbevelingen
al van toepassing zijn in Dordrecht. Zo hebben wij in onze kadernota Verbonden
Partijen al de GR-en geclassificeerd op basis van een risicoprofiel, kennen we
jaargesprekken met verbonden partijen en wordt eigenaarschap door
het college/de portefeuillehouders getoond door waar nodig actief de
commissies/raad te informeren (denk bijvoorbeeld aan de raadsinformatiebrieven
inzake ontwikkelingen ten aanzien van de Service Organisatie Jeugd van de
GR Dienst Gezondheid & Jeugd).

•

Ten aanzien van de aanbevelingen specifiek gericht aan het college ervaren wij dat
deze al van toepassing zijn. Zo kunnen wij naast de hierboven genoemde
voorbeelden melden dat Dordrecht (ambtelijk) betrokken is bij het tot stand komen
van een gezamenlijke eigenaren kaderbrief met daarin richtlijnen voor de begroting
T+2 van de GR.
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Ook verwijzen wij in deze dat Dordrecht in goed overleg met de
Drechtstedengemeenten een onderzoek is gestart naar de samenwerking en
governance van het regionale complex. In de onderzoekopzet is meegenomen dat
rekening wordt gehouden met het Opleverdocument van de regionale
raadsledendenktank Grip op GR-en.
Wij adviseren kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek en waar nodig
zaken mee te nemen bij het actualiseren van de kadernota Verbonden Partijen en
de volgende evaluatie van de verbonden partijen.
Bijlagen

- Aanbiedingsbrief
- Opleverdocument Denktank Grip op Gemeenschappelijke regelingen Regio
Zuid-Holland Zuid
- Procesbeschrijving Denktank
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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