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Onderwerp: Start gezamenlijk rekenkameronderzoek RMN

Geachte Gemeenteraad,
De rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Soest, IJsselstein, Nieuwegein en de rekenkamercommissie
Vallei en Veluwerand hebben besloten tot een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren en presteren van de
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden-Nederland (hierna RMN). De rekenkamercommissie van
de gemeente Zeist heeft aangeven in verband met andere prioriteiten niet aan dit gezamenlijk onderzoek deel te
nemen.
Aanleiding en overwegingen
Steeds meer gemeentelijke taken worden binnen een Gemeenschappelijke Regeling (GR) uitgevoerd. Door ook
onderzoek te doen bij GR-en wordt voorkomen dat een belangrijk deel van de lokale bestuurs- en
uitvoeringstaken voor de rekenkamercommissies buiten beeld raakt.
De aansturing van GR-en is een onderwerp waarover veel discussie is. De huidige wet geeft de gemeenteraden
de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij de begroting van een GR. Ook al wordt deze mogelijkheid goed
benut en georganiseerd, het is voor de gemeenteraden een bescheiden mogelijkheid van sturing. De praktijk is
dat in één raadsvergadering (meestal in mei of juni) van een 5 tot 7-tal GR-en de begroting en de jaarrekening
behandeld moeten worden. Van een goed inhoudelijk debat kan dan geen sprake zijn.
In het Leusdens Manifest wordt aangegeven dat groot belang gehecht wordt aan periodieke evaluatie van GRen. Dit manifest is een oproep uit november 2014 van vertegenwoordigers van 10 gemeenteraden uit het
oostelijk deel van de provincie Utrecht aan de algemene besturen van GR-en. De oproep strekt tot ‘ruimhartige
samenwerking die moet leiden tot meer betrokkenheid van de raden’. In de praktijk blijkt dat raden er in de
drukke praktijk niet toe komen om zelfstandig zo’n periodieke evaluatie te organiseren. Deze leemte kan door
(samenwerkende) rekenkamercommissies ingevuld worden.
Wij zijn niet van mening dat de RMN om inhoudelijke redenen eerder dan andere GR-en voor zo’n evaluatie in
aanmerking komt. Signalen die op problematisch functioneren o.i.d. zouden wijzen zijn ons niet bekend. Wij
hebben gekozen voor dit onderzoek, omdat het een interessante GR is, die een voor de inwoners van de
gemeente ‘zichtbare’ taak uitvoert, die maatschappelijk zeer relevant is en van financieel belang is. Daarnaast
hebben andere rekenkamercommissies ons verzocht om mee te doen met een gezamenlijk onderzoek. Door het
beperkt aantal (6) deelnemers is het gezamenlijk onderzoek goed te organiseren. Daarmee is het voor ons ook
een leermoment voor eventueel volgende grootschaligere onderzoeken.
Extern bureau
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een nog te selecteren extern bureau. De uitwerking van de
onderzoeksopzet en onderzoeksvragen zal in samenwerking met dit bureau plaatsvinden.

Auditcommissie
In de vergadering van de auditcommissie van juni j.l. hebben de aanwezige raadsleden aangegeven dat zij
geïnteresseerd zijn in een onderzoek naar de RMN. Op grond daarvan hebben wij besloten om mee te doen met
het gezamenlijke onderzoek. De auditcommissieleden hebben verzocht om inzage in de definitieve
onderzoeksopzet voordat het werkelijke onderzoek start. Wij zullen deze onderzoeksopzet, zodra die gereed is,
via de mail aan de auditcommissieleden toesturen.
Globale planning
De start van het onderzoek is voorzien voor medio oktober en wij gaan uit van een doorlooptijd van het
onderzoek van ongeveer 3 maanden. Daarna is er tijd nodig voor ambtelijk wederhoor en reacties van de
colleges van B&W, zodat raadsbehandeling medio 2019 kan plaatsvinden.
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