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versie

status intern concept 

doel plan van 
aanpak

Klankborden met begeleidingscommissie (BC) over, en vervolgens raad in kennis 
stellen van de inhoudelijke aanpak van het RTA Grip op GR’s.

achtergrond Tijdens de heidag van 5 september 2018 hebben de raads- en commissieleden 
alsmede het college gesproken over onderwerpen voor de RTA’s voor het jaar 
2018/2019. Eén van de gekozen onderwerpen is Grip op Gemeenschappelijke 
Regelingen.
De raad wil vat krijgen op de samenwerking met externe partijen (verbonden 
partijen). De vele nieuwe taken zetten de gemeenten aan tot professionalisering, 
bijvoorbeeld door de krachten met andere gemeenten te bundelen. Vragen die dan 
naar voren komen zijn:
- Hoever gaan we hierin? 
- Hoe verhoudt zich dat tot onze besturingsfilosofie? In het bijzonder de Notitie Inter 
  Gemeentelijke Samenwerking.
- Hoe zijn de ervaringen elders (positief/negatief)?

probleemstelling De gemeenteraad zoekt naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op de 
Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de gemeente deelneemt en wil helder 
krijgen hoe er een betere invulling kan worden gegeven aan zijn kaderstellende en 
controlerende rol hierin.
 

doel Inzicht geven in de hierna genoemde aspecten die spelen bij gemeenschappelijke 
regelingen: 
 Democratische legitimatie
 Planningsproblematiek
 Toezichthoudende rol gemeenteraad
 Benodigde specialistische kennis en vaardigheden 
 Afstemming met andere gemeentes
 Notitie IGS (Besturingsfilosofie) tegen het licht houden 

resultaat Wanneer de RTA werkgroep haar werkzaamheden heeft afgerond, is er zicht op:
- de verschillende varianten om de probleemstelling aan te vliegen; 
- werkwijzen die passend zijn voor de gemeente Renkum;
- mogelijke vervolgstappen die kunnen worden ondernomen; 
- indicatoren ofwel een toetsingskader dat we kunnen hanteren bij het stellen 

van kaders of controleren van GR’s.

afbakening - De (werk)vormen die relevant c.q. het meest passend zijn om te 
onderzoeken voor onze gemeente. Ofwel een variant als Drechtsteden 
hanteert wordt wel genoemd maar niet nader uitgewerkt.



- De aandacht van de RTA werkgroep richt zich vooral op die GR’s die van 
belang zijn voor onze inwoners en die een substantieel economisch en/of 
financieel belang vertegenwoordigen.

Gebruikers/
doelgroep

Het uiteindelijke resultaat van de werkgroep is bedoeld voor de raads- en 
commissieleden, het college, de ambtelijke organisatie, andere gemeenteraden en 
inwoners.

randvoorwaarden Om dit RTA proces te laten slagen is het van belang dat we goed zicht krijgen op de 
best practices in andere gemeenten. Het doel is uit te komen op die initiatieven die 
relevant zijn voor onze gemeente.

relatie met/betrekken 
bij

Bij dit proces wordt ook de besturingsfilosofie betrokken (Notitie IGS) en de diverse 
andere beleidsvelden waar we te maken hebben met samenwerkingsvormen.
Daarnaast legt de RTA werkgroep contact met de interne auditor die op dit moment 
bezig is met een evaluatie van IGS.

Planning en 
werkvormen

Het onderzoek is in september 2019 klaar. In oktober 2019 worden de resultaten 
gerapporteerd aan de raads- en commissieleden en eventuele andere betrokkenen.

- Er wordt vooral gezocht naar de best practices van andere gemeenten.
- Vervolgens worden met de betrokken raadsleden en/of griffiers interviews 

gehouden. 
- Intern worden interviews gehouden met de betrokken ambtenaren en 

portefeuillehouders om zicht te krijgen op onze eigen interne processen 
m.b.t. GR’s. 

- Werkbezoeken kunnen een onderdeel zijn van de werkzaamheden van de 
RTA werkgroep. 

- De conceptrapportage wordt via de website voorgelegd aan inwoners. Hen 
wordt gevraagd hierop hun opmerkingen/aanvullingen te geven.

geld Voor het onderzoek is een bedrag van € 935,00 nodig. Dit budget kan worden 
ingezet voor de reiskosten, (re)presentatiekosten en voor een vergoeding van een 
evt. deskundige of adviseur.

Informatie /
communicatie / 

participatie

- De begeleidingscommissie (BC) en de raads- en commissieleden worden 
tussentijds in elk geval eenmaal en verder zo vaak als nodig is, 
geïnformeerd. 

- Aan het einde van het onderzoek wordt in overleg met de BC een 
persmoment gepland.
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