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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Hierbij bieden wij u ons rapport aan dat de Verbonden Partijen van de gemeente behandelt. 

Daarin hebben wij onderzocht, in hoeverre de gemeenteraad van Coevorden de verbonden 

partijen kan sturen en controleren. Wij hebben ons daarbij geconcentreerd op drie van de 

belangrijkste verbonden partijen, die de gemeente Coevorden heeft: GGD, RUD en AREA. In 

deze brief willen wij stilstaan bij de aanleiding tot het onderzoek en het proces van hoor en 

wederhoor dat aan publicatie vooraf is gegaan. 

 

Aanleiding voor dit onderzoek 

Gemeenten hebben al lange tijd taken ondergebracht in allerlei soorten verbonden partijen, 

zoals overheids-NV’s en Gemeenschappelijke Regelingen. Het blijkt in de praktijk dat 

gemeenteraden moeite hebben om deze partijen te sturen en te controleren. Het onderwerp 

staat hoog op de agenda van de gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg. De 

rekenkamercommissies van Coevorden en Hardenberg hebben besloten gezamenlijk onderzoek 

te doen naar de sturing en controle op de verbonden partijen van beide gemeenten. 

Gezamenlijk onderzoek biedt immers de kans om niet alleen na te denken over de problemen 

en oplossingen van de eigen gemeente. Door de problemen en oplossingen tussen beide 

gemeenten te vergelijken, kan je scherper zien, wat bij jezelf goed gaat, wat niet zo goed gaat 

en hoe dit verbeterd zou kunnen worden. 

De beide rekenkamercommissies hebben twee zelfstandige rapporten opgesteld. In de bijlage 

vindt u het Coevorder rapport. Wij zullen een kopie van het Hardenbergse rapport op onze 

website (www.coevorden.nl/rekenkamer) voor u toegankelijk maken. 

 

Openbaarmaking van het rapport na hoor en wederhoor 

Wij hebben de concept-nota van bevindingen, zoals gebruikelijk, aan de ambtelijke organisatie 

voor wederhoor voorgelegd. Dit ambtelijk wederhoor is erop gericht, de feiten in de concept-

nota te controleren. Daardoor kan de discussie in de raad zich concentreren op de bestuurlijke 

oordelen over de feiten. Het ambtelijk wederhoor heeft zoals gebruikelijk tot verbeteringen 

geleid. Vervolgens hebben wij op basis van deze feiten conclusies en aanbevelingen 

geformuleerd, als kern van het rapport. 

 

Aan het einde van het onderzoek hebben wij in het bestuurlijk wederhoor aan het College van 

B&W gevraagd om een oordeel over de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. De reactie 

van het college is integraal in het rapport opgenomen en door ons voorzien van een nawoord. 

Uit de combinatie van conclusies en aanbevelingen, bestuurlijk wederhoor en nawoord kan u als 

raad een goed overzicht over de discussie verkrijgen en uw mening vormen. Hiermee is het 

rapport compleet en klaar om aan uw raad aan te bieden. 
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Heeft u vragen? 

Wij willen graag, zoals altijd, dit rapport in een vergadering van de Raadscommissie toelichten 

en uw vragen beantwoorden. Ook kunt u uw technische vragen voorafgaand hieraan schriftelijk 

of mondeling stellen aan de secretaris-onderzoeker van de rekenkamercommissie, Carel 

Horstmeier. Hij is op dinsdag en donderdag te bereiken, via 0524 - 598 724 of 

c.horstmeier@coevorden.nl. 

Los van de gebruikelijke bespreking in de raadscommissie organiseren de 

rekenkamercommissies en griffies van Hardenberg en Coevorden een gezamenlijke bijeenkomst 

voor de beide raden, op dinsdag 10 oktober (19.30 uur) in de raadszaal van Coevorden. Op 

deze reflectiebijeenkomst kunnen de raden discussiëren over de uitkomsten van de beide 

onderzoeken, onder leiding van Professor Elzinga. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Rekenkamercommissie Coevorden, 
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