
Verslag raadscommissie 10 April 2019
RTA Grip op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR).
De RTA-werkgroep Grip op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) geeft door middel van een 
presentatie een tussenrapportage. De presentatie wordt als bijlage 2 aan dit verslag toegevoegd.
Vragen bij dit onderwerp zijn gesteld door: mw. Jansen (GL), mw. De Groot (GL), dhr. De Boer (VVD), 
dhr. Janssen (GB), dhr. Wind (CDA), dhr. Van Lent (CDA), mw. Bondt (D66).
Dhr. Erkens, mw. Mijnhart en dhr. Hoge beantwoorden de vragen namens de RTA-werkgroep.
Het is een goede suggestie van GL om met elkaar en andere raden in gesprek te gaan. Het wordt wel 
bemoeilijkt door de verschillende vergaderagenda’s van de raden. Op dit moment is het wel zo dat 
politieke fracties met elkaar contact zoeken. De suggestie om de aandacht te verdelen in de raad, dus 
om 2 of 3 raadsleden een GR te “laten adopteren” en hen over die GR regelmatig verslag te laten 
doen, neemt de werkgroep mee in de volgende fase. De griffiers hebben al regelmatig contact met 
elkaar als het gaat om gemeenschappelijke regelingen. Dhr. Erkens vindt dat ook colleges best wel 
wat strenger mogen zijn en eisen mogen stellen waar het gaat om aanlevertermijnen.
De RTA-werkgroep heeft aangeboden als gemeente als pilot te dienen wanneer de provincie een 
dashboard met betrekking tot de GR’s gaat opstellen. De provincie is al wel bezig met verzamelen en 
noteren van gegevens over gemeenschappelijke regelingen. De provincie heeft op haar website al 
informatie staan over GR’s. Dit kan worden uitgebreid met een overzicht van bijvoorbeeld financiële 
adviezen van de provincie.
De werkgroep wil graag de KPI’s hebben die gehanteerd worden door de GR’s. Een dashboard moet 
een verzamelplek worden van alle relevante gegevens. Een website waar we dus alles op kunnen 
zien. Op welke termijn we iets kunnen verwachten vanuit de provincie is nog geen duidelijkheid over. 
De griffies zijn al in gesprek met de provincie over een dashboard.
Dhr. Hoge geeft aan dat de rol van de wethouder bij GR’s ook wordt meegenomen. Die rol is heel 
belangrijk. Verder zegt dhr. Hoge dat hij zich voor kan stellen dat er een soort van oplegger komt bij 
de stukken van een GR die naar de raad gaan. Met een dergelijke oplegger krijg je als raadslid snel 
inzage in wat de staat van de organisatie is. Dit moet nog verder worden meegenomen. De 
werkgroep vindt dat je pas iets moet afspreken met elkaar als er iets aan de hand is, een vaste dag in 
de maand praten over de GR’s is waarschijnlijk niet haalbaar en ook niet nodig. Ook met de 
betrokken Renkumse ambtenaren worden gesprekken gevoerd. Zij weten goed wat er speelt bij de 
GR’s en kunnen aangeven welke KPI’s opgenomen zouden moeten worden.


