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Voorzitter, 
  
Voor ons ligt het stuk met betrekking tot de nota samenwerking. Of wel een stuk dat 
ons, als raad, antwoord zou moeten geven hoe wij als raad grip houden op alle 
vormen van samenwerkingsverbanden die wij als raad aangaan met andere partijen. 
  
Tijdens politiek beraad heeft het CDA zich, samen met D66, kritisch opgesteld 
tegenover dit stuk. Dat was in onze ogen niet voor niets. 
  
Voorzitter, 
Grip houden op wordt in dit stuk gedefinieerd als vertrouwen hebben in, sturen met, 
loslaten van, toezicht houden op, bijsturen van en verantwoorden van. Het CDA is 
van mening dat deze zaken inderdaad onderdelen kunnen zijn op het grip houden op 
samenwerkingspartners. Maar toch menen wij dat de voorliggende nota 
samenwerking te beperkt is in het beantwoorden van de vraag die wij als raadsleden 
hebben gesteld. Namelijk hoe kunnen wij als raad grip houden op de hoeveelheid 
samenwerkende partijen als wij ons door ontwikkelen naar een regisserende 
netwerkgemeente. 
  
Loslaten… Vertrouwen… Spreken over wat en niet over hoe… 
  
Elementen die ons als CDA wel aanspreken. Maar tegelijkertijd, wat ons niet loslaat 
is dat we nog geen antwoord hebben hoe wij als raad grip houden op deelnemingen, 
stichtingen en verenigingen. Een hele bijlage gaat over grip op gemeenschappelijke 
regelingen. Voor het gemak wordt grip op elke andere samenwerking vergeten? 
  
Los van het instemmen met de nota samenwerking zoals die voorligt, waar het CDA 
best in mee kan gaan, is het raadsbesluit echter breder opgezet. 
  
Wij zouden graag met de raad de discussie aan willen gaan op twee punten. Het 
oprichten van een werkgroep en de opdracht die we de rekenkamer mee willen 
geven. 
  
Zoals bekend is het CDA gedurende het hele traject van bestuurlijke vernieuwing al 
erg sceptisch geweest over het instellen van werkgroepen. Het instellen ervan wordt 
te pas en te onpas in onze ogen gebruikt en komt de vergaderdruk en transparantie 
ons inziens niet ten goede. Het CDA is van mening dat ook via de bestaande 
structuren van politiek beraad en gemeenteraad de raad voldoende in stelling kan 
worden gebracht bij een mogelijk nieuw samenwerkingsverband. De noodzaak dit te 
doen via een werkgroep ontgaat ons. Wij horen graag van het college waarom zij 
menen dat met het instellen van een werkgroep raadsleden beter in positie kunnen 
worden gebracht dan als dit gebeurt via bestaande structuren. Danwel van de 
raadsleden waarom zij menen dat het instellen van een werkgroep leidt tot meer grip 
dan wanneer er geen werkgroep is ingesteld. 
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Dan met betrekking tot de rekenkamer. Volgens de gemeentewet heeft de 
rekenkamercommissie de taak onderzoek te verrichten in het kader van 
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.  
Daar ontvangt ze van ons, als raad, ook middelen voor om die onderzoeken uit te 
voeren. In het voorliggend raadsbesluit wordt ons aangeraden om de rekenkamer te 
vragen een oordeel te geven in hoe inzicht wordt gegeven in de maatschappelijke 
effecten.  
En om instrumentarium te ontwikkelen mbt de monitoring van verbonden partijen. 
Twee elementen die in onze ogen onverenigbaar zijn met de initiële taken die de 
rekenkamercommissie heeft. Twee taken die geen onderdeel uitmaken van hun 
wettelijke takenpakket. Het overnemen van deze aanbeveling zou leiden tot ofwel 
een verdrukking van reeds bestaande, danwel nog op te zetten onderzoeken die wel 
behoren tot de kerntaken van de rekenkamercommissie.  
Of het zal moeten leiden tot een ophoging van het beschikbare budget omdat we 
vragen om takenuitbreiding.  
Het CDA heeft belang bij een sterke rekenkamercommissie die onderzoek uitvoert 
naar de mate waarin beleid doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd.  
De hier gevraagde elementen hadden ons inziens juist onderdeel moeten zijn van de 
stukken die hier vanavond ter besluitvorming voorliggen. Het zijn in ieder geval 
vragen waarvan wij gedacht hadden dat die beantwoord zouden worden toen wij de 
vraag stelden, naar hoe kunnen wij als raad nu grip houden op de hoeveelheid 
samenwerkende partners als de gemeente Borne zich doorontwikkeld naar een 
regisserende netwerkgemeente. 
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