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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Diverse keren is er bij het college op aangedrongen om de raad te betrekken bij het
thema ‘gemeentelijke samenwerking’. Op onderdelen (recent voorbeeld is
samenwerking op ICT-gebied) is dat gebeurd, maar het gaat de PCG om het ‘grote
verhaal’ ofwel de kaderstelling. Heeft het college inmiddels een bredere visie
ontwikkeld op gemeentelijke samenwerking? Hoe gaat deze samenwerking verder
vorm krijgen? Wanneer wordt de raad nu echt bij dit thema betrokken? Is agendering
van dit onderwerp op korte termijn te verwachten? Wat de PCG betreft is het de
hoogste tijd…
2) In antwoord op vragen van de PCG (d.d. 24 februari 2011) geeft het college aan een
meerwaarde te zien in een bestuurskrachtonderzoek. ‘Het geeft inzicht en maakt
vergelijk mogelijk met andere gemeenten, zodat gefundeerd de beste vorm van
samenwerking kan worden gekozen’. Ook gaf het college aan dat er bereidheid was
bij de gemeenten Zeist, Houten, Bunnik en Nieuwegein om tegelijkertijd een
bestuurskrachtonderzoek uit te voeren met een overeenkomende
onderzoeksdoelstelling. De prangende vraag van de PCG is: hoe staat het ermee? Is
het bestuurskrachtonderzoek inmiddels uitgevoerd? Wat zijn de uitkomsten? Welke
vervolgstappen worden gezet?
Toelichting:
De PCG heeft al diverse keren aandacht gevraagd voor regionale gemeentelijke
samenwerking. Samenwerking biedt kansen, zeker in deze moeilijke tijden hebben de
gemeenten elkaar nodig! Er zijn moties over ingediend en aangenomen, er zijn vragen over
gesteld… Gelukkig wordt er op diverse terreinen samengewerkt met verscheidene
gemeenten, maar het ‘grote verhaal’ ontbreekt nog steeds en de raad staat in dit dossier nog
steeds aan de zijlijn! Nut en noodzaak van intergemeentelijke samenwerking moet volgens de
PCG gebaseerd zijn op een sterke/zwakteanalyse van onze gemeente. Ook moeten we de
sterke en zwakke kanten van onze mogelijke samenwerkingspartners weten. Dit is toch nodig
om elkaar ‘tot een hand en voet’ te kunnen zijn? Een bestuurskrachtonderzoek of een
gemeentelijke kwaliteitsmeting is hiervoor een prima instrument! Het helpt om de kwaliteit
van het eigen functioneren in kaart te brengen en dit onderzoek geeft ook aan waar de
gemeentelijke organisatie voor staat en of zij voldoende is toegerust op het uitvoeren van
bepaalde opgaven. Het college heeft de meerwaarde van een bestuurskrachtonderzoek
onderschreven maar tot op heden is het hierbij gebleven. Misschien is er achter de schermen
meer gebeurd…
Hans Marchal/PCG

