
Verslag raadscommissie 4 december 2019 
Presentatie RTA-werkgroep Grip op de Gemeenschappelijke Regelingen.
Dhr. Hoge, dhr. Erkens en mw. Mijnhart geven een presentatie over het proces en uitkomsten van de 
RTA- werkgroep Grip op de Gemeenschappelijke Regelingen.
Dhr. Erkens geeft aan dat de werkzaamheden van de RTA-werkgroep Grip op GR’s in de laatste fase 
zijn beland.
Aardig om het voorlopige resultaat van deze werkgroep waar dhr. Hoge zo meteen verder op in zal 
gaan, te vergelijken met de afspraken die we aan het begin van onze werkzaamheden maakten.
We wilden niet alle GR’s waarin we deelnemen onder de loep nemen en ons beperken tot de GR’s 
waar onze inwoners en onze ambtelijke organisatie daadwekelijk mee te maken hebben. Dat hebben 
we ook gedaan.
Verder zouden we geen (directe) navraag doen bij inwoners. We wilden ons beperken tot 
‘tevredenheidsonderzoeken’. Die laatsten zijn niet geheel uit de verf gekomen. Wel komt het aspect 
terug in onze aanbevelingen. Van belang is verder te melden dat we onderling zeer plezierig hebben 
samengewerkt, goed zijn ondersteund door de griffie en volop medewerking hebben gekregen van 
de bij de GR’s betrokken medewerkers.
In de vergadering van 10 april hebben we een tussenrapportage gegeven. In die vergadering is 
gemeld dat de provincie vanuit haar toezichthoudende rol aan een ‘dashboard’ werkt en als 
onderdeel daarvan bezig is met verzamelen en registreren van informatie over gemeenschappelijke 
regelingen. De provincie heeft op haar website al informatie staan over GR’s. En breidt deze 
informatie steeds verder uit o.a. met financiële adviezen van de provincie.
Vanuit dit gegeven is de afgelopen maanden verder gewerkt aan een ‘Renkums’ dashboard Een paar 
weken geleden hebben we opnieuw met de provincie van gedachten gewisseld over onze plannen. 
Dezeblijken goed aan te sluiten bij het werk van de toezichthouders. Aardig tenslotte te memoreren 
dat Renkum op ditmoment de enige gemeente is die op deze manier grip probeert te krijgen op de 
GR’s.
Dhr. Hoge neemt de raadscommissieleden mee in de presentatie. De presentatie is als bijlage 1 
toegevoegd aan dit verslag. Op een vraag van dhr. De Boer (VVD) wat de relatie is met de LTA zegt 
dhr. Hoge dat het altijd belangrijk is een goede LTA te hebben.
Mw. Vink vraagt zich af in hoeverre de GR-en deze informatie al hebben om zo’n dashboard te vullen. 
Gaan we ze niet met meer werk opzadelen. Dhr. Hoge geeft aan dat GR-en de meeste cijfers al 
hebben. Het is goed om met elkaar afspraken te maken. Zo bijvoorbeeld ook over de zienswijzen 
waar mevr. Bondt (D66) het over heeft.
We hoeven niet alles te weten. Nu krijgen we zoveel informatie. Het is belangrijk dat we onze 
controlerende taak kunnen uitoefenen. Door gerichter aan te geven welke informatie je wilt kan het 
ook zijn dat de GR-en minder werk eraan hebben om informatie te leveren. Dus goed aangeven 
welke KPI’s bij welke GR we willen zien. Het is wel een proces. Kijk wat je al hebt en publiceer dat.
Dhr. Erkens geeft aan dat de provincie al toezicht houdt en daar komt dat in terug.
Dhr. Hoge geeft aan dat zo’n dashboard over de jaren heen een goed inzicht geeft en dat zo ook 
nieuwe raadsleden sneller in de materie ingelezen raakt. Dhr. Geerdes (CDA) geeft de suggestie mee 
om in de site een contact optie aan te maken om direct contact te kunnen krijgen met de 
desbetreffende GR.
Mw. Mijnhart geeft aan dat de dasboard nog aan het begin staat en dat we dit graag verder willen 
uitbouwen met de provincie.
De voorzitter vraagt hoe de RTA-werkgroep denkt verder te gaan?
Dhr. Hoge geeft aan dat één en ander nog moet worden gefinetuned. De RTA-werkgroep werkt aan 
een rapport en komt met een voorstel en aanbevelingen naar de raad. De RTA-werkgroep verwacht 
begin 2020 hiermee naar de raad te komen.
Besluit
Actie: Begin 2020 komt het eindrapport van de RTA Grip op GR-en naar de raad.


