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Welke rol speelt uw raad?

De rol van de raad bij samenwerkingsrelaties, als werkgever en
in relatie tot de rekenkamer

p ro fa c to
juridisch en bestuurskundig
onderzoek advies onderwijs

datum

Donderdagavond 9 oktober 2014
locatie

Dominicanenklooster Zwolle
doelgroep

Raadsleden en medewerkers.
Ook leden van rekenkamers
en rekenkamercommissie en
andere geïnteresseerden zijn
van harte welkom.

Welke rol speelt uw raad?
De rol van de raad bij samenwerkingsrelaties, 		
als werkgever en in relatie tot de rekenkamer
Programma
18:00
18:30
18:45
19:45
20:15
21:15
21:30

ontvangst met broodjes
opening
workshopronde 1
pauze
workshopronde 2
afsluiting
borrel

workshops

U kunt zich inschrijven voor twee workshops.

sprekers

Dagvoorzitter is Heinrich Winter, directeur van Pro Facto en hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen. De workshops worden geleid door Carine Bloemhoff,
Ina Middelkamp en Anna Sibma.
Carine Bloemhoff
Carine is als jurist en onderzoeker van Pro Facto betrokken bij diverse
(rekenkamer)onderzoeken naar sturing van de raad, onder andere op
samenwerkingsrelaties. Als raadslid in Groningen is ze uitstekend in staat de
verbinding te leggen met de gemeentelijke praktijk.
Ina Middelkamp
Ina is griffier van de gemeente Westerveld en verzorgt op eigen titel workshops
en trainingen over het openbaar bestuur. Ze is lid van de commissie Integriteit
van de Vereniging van Griffiers. In het verleden was zij lid en voorzitter van de
rekenkamercommissie Borger-Odoorn.
Anna Sibma
Als onderzoeker en jurist heeft Anna diverse (rekenkamer)onderzoeken geleid en
uitgevoerd naar sturing van de raad en samenwerkingsrelaties.

Workshop 1

hoe stuurt u gemeenschappelijke regelingen aan?
Alle gemeenten hebben te maken met gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden. Volgens 70% van de raadsleden vormt het toenemend
aantal gemeenschappelijke regelingen een bedreiging voor de lokale democratie,
zo blijkt uit een recente enquête van raadslid.nu. Wat kunnen gemeenteraden
doen om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden?

Workshop 3

Workshop 2

Wij voerden verschillende rekenkameronderzoeken uit, waaruit eveneens
blijkt dat raden onvoldoende zicht hebben op wat er zich afspeelt in een
samenwerkingsverband en worstelen met hun rol. Samenwerkingsrelaties zijn
nauwelijks onderwerp van gesprek in de raad. Vaak komen ze pas op de agenda van
de raad als er iets loos is. Genoeg reden om het onderwerp samenwerkingsrelaties
op de agenda te zetten en te spreken over de sturingsmogelijkheden van de
raad. In hoeverre kan de raad vooraf kaders stellen? Welke instrumenten kunnen
worden ingezet om te sturen op de samenwerking? Worden de doelen van de
samenwerkingsrelatie wel bereikt?

de baas van de griffier; hoe vult u de werkgeversrol van de raad in?

Je wordt raadslid omdat je van betekenis wilt zijn voor de maatschappij. Dat je als
raad ook werkgever bent van de griffie, wordt wel eens vergeten. De gemeenteraad
geeft leiding aan de griffier, maar hoe geef je in de praktijk invulling aan die rol?
Niet alle raden hebben een werkgeverscommissie en als deze er wel is, functioneert
de commissie niet altijd optimaal. Hoe kan de raad invulling geven aan zijn
werkgeversrol? Wanneer is sprake van goed werkgeverschap? Is het verplicht een
werkgeverscommissie in te stellen en wat zijn de taken van zo’n commissie? Welke
rol vervult de burgemeester bij het werkgeverschap? Wat zijn de gevolgen van een
gemeentelijke herindeling?

de raad en de rekenkamer: instrument van of voor de raad?
“Leuk onderzoek, maar veel te duur en het rapport heeft veel te lang op zich laten
wachten”. Een fictief, maar wellicht wel voor te stellen citaat van een raadslid
over een rekenkamerrapport. Hoe realiseert u dat de rekenkamer aansluit bij de
controlerende rol van de raad?
Gemeenten zijn sinds 2002 verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie te
hebben. Toch geven niet alle gemeenten hieraan gehoor; er zijn gemeenten met
een ‘slapende’ rekenkamer. Op papier bestaat de rekenkamer, maar in de praktijk
is dat niet het geval; bijvoorbeeld omdat geen leden zijn benoemd of omdat er geen
budget is. Dergelijke slapende rekenkamers komen vooral voor in gemeenten
waar de raad vindt dat de rekenkamer niet naar behoren functioneerde. Daarmee
doen gemeenteraden zichzelf tekort en ontnemen ze zich een belangrijk controleinstrument. Weet u wat het belang is van de rekenkamer? Krijgt uw gemeenteraad
onderzoeken die aansluiten bij uw wensen? Wordt uw controlerende taak versterkt
door de rekenkamer? Hoe kunnen raden en rekenkamers tot een goede invulling
van de rekenkamerfunctie komen?

Kosten en aanmelding

De kosten voor het symposium zijn € 75,-.
Aanmelding uiterlijk 1 september 2014 via bouwland@pro-facto.nl.
Wellicht kunnen de kosten uit het fractiebudget worden voldaan.
U kunt hierover overleggen met uw griffier.

In huis

U bent geïnteresseerd in de onderwerpen, maar wilt hierover liever in uw eigen gemeente
spreken? Of samen met gemeenten waarmee u samenwerkt? Dat is mogelijk. Wij kunnen
bij u ‘in huis’ een bijeenkomst over één of meer van deze onderwerpen te organiseren.
Voordeel daarvan is dat rekening gehouden kan worden met de lokale setting waarin
u werkt en uw specifieke wensen, u ‘onder ons’ bent en dat u reiskosten en reistijd
bespaart. Als u hier interesse in heeft, of als wij u op bovenstaande thema’s anderszins
van dienst kunnen zijn, neemt u dan contact op met Anna Sibma, sibma@pro-facto.nl of
050 313 98 53.
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in het Noorden, maar landelijk

050 313 98 53

actief. Onze opdrachtgevers zijn
vrijwel uitsluitend overheden.
We onderscheiden ons met ons
deskundig juridisch advies,
onze gedegen onderzoeken en
heldere rapportages en onze
praktijkgerichte cursussen.

