AGENDAPUNT NO. 13.
Voorstel het onderzoeksrapport verbonden
partijen van de rekenkamercommissie voor
kennisgeving aan te nemen, de daarin
vermelde adviezen te onderschrijven en het
college verzoeken de gedane aanbevelingen in
de praktijk te brengen.

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Voorstel het onderzoeksrapport verbonden partijen van de rekenkamercommissie voor kennisgeving
aan te nemen, de daarin vermelde adviezen te onderschrijven en het college verzoeken de gedane
aanbevelingen in de praktijk te brengen.
Aanleiding tot het voorstel
Het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie AOGW inzake verbonden partijen.
Inhoudelijke toelichting
De Rekenkamercommissie AOGW heeft in haar onderzoeksprogramma 2006-2007 een
inventariserend onderzoek aangekondigd naar de verbonden partijen. Regelmatig blijkt uit onderzoek
dat het zicht ontbreekt op welke verbonden partijen er zijn per gemeente en het is niet altijd duidelijk
wie de gemeente in de verbonden partij met welk mandaat vertegenwoordigt. Bij de aanvang van het
onderzoek was de intentie om een inventariserend onderzoek uit te voeren. Vervolgens is het
onderzoek uitgebreid naar het hoe en het waarom van een verbonden partij.
Het rapport levert een zestal aanbevelingen op nl:
1. de paragraaf verbonden partijen, waar nodig, conformeren aan de eisen van het Besluit
begroting en verantwoording;
2. een gemeentelijke periodieke afweging maken van nut en noodzaak van de participatie;
3. gemeentelijke doelstellingen van deelname helder formuleren;
4. jaarlijkse monitoring en evaluatie van naleving van formele termijnen en procedures;
5. de gemeenschappelijke regelingen verzoeken historische financiële kerncijfers meet te
nemen in verantwoordingsdocumentatie.
6. de overweging maken of het opnemen van de stichtingen van openbaar primair onderwijs in
de paragraaf verbonden partijen van de gemeentelijke begroting en jaarrekening wenselijk is.
De ambtelijke organisatie heeft het rapport gecontroleerd op feitelijke onjuistheden. Het college van
burgemeester en wethouders heeft een bestuurlijke reactie gegeven in de vorm van een emailbericht.
Hierin staat dat er geen opmerkingen zijn op het rapport.
Op verzoek van een tweetal gemeenten zijn de jaarrekening 2008 en de programmabegroting 2009
eveneens tegen het licht gehouden om zo de actualiteit van de rapportages te vergroten.
De Rekenkamercommissie is van mening dat de gemeente Aalten in zowel de begroting 2009 als de
jaarrekening 2008 stappen heeft gezet om de informatievoorziening aan de raad te verbeteren. Per
verbonden partij is in de begroting weergegeven indien van belang:
1. doel en visie van de verbonden partij
2. het bestuurlijk belang
3. het financieel belang
4. de beleidsvoornemens van de verbonden partij
5. en de financiële risico’s.
In de jaarrekening is punt 4 vervangen door een terugblik waarin is weergegeven wat er bereikt is in
het afgelopen jaar.
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De Rekenkamercommissie heeft een tweetal kanttekeningen gemaakt:
- in de doel en visie wordt veel al het doel van de verbonden partij vermeld maar ontbreekt de
koppeling naar het eigen gemeentelijk beleid;
- de terugblik geeft weer wat er bereikt is in het afgelopen jaar, maar door het ontbreken van
de doelstellingen die de gemeente wil bereiken met de verbonden partijen blijft onduidelijk of
het bereikte hetgeen is wat men wilde bereiken.
Op deze beoordeling heeft de Rekenkamercommissie geen reactie aan het college van
burgemeester en wethouders gevraagd.
Voorgesteld wordt het onderzoeksrapport voor kennisgeving aan te nemen, de daarin vermelde
aanbevelingen te onderschrijven en het college te verzoeken de gedane aanbevelingen in de praktijk
te brengen.
Relatie met bestaand beleid c.a.
N.v.t.
Afstemming met externe partijen/communicatie
N.v.t
Tijdspad
Behandeling in RTG d.d. 12 januari 2010 en in de meningsvormende raad van 26 januari 2010.
Financiële consequenties
Geen financiële consequenties.

Aalten, 1 december 2009
De voorzitter en griffier van de gemeenteraad,
De griffier,
De burgemeester,
M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

DE

RAAD

DER

GEMEENTE

AALTEN;

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier d.d. 1 december 2009;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1.
2.

van de inhoud van het “onderzoeksrapport verbonden partijen” van de
Rekenkamercommissie AOGW kennis te nemen en de aanbevelingen over te nemen;
het college verzoeken de gedane aanbevelingen in de praktijk te brengen.

AALTEN, 26 januari 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

