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Weinig grip op ‘verbonden partijen’ bij gemeenteraden 
Coevorden en Hardenberg.  
 
De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op 

‘verbonden partijen’ zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD. Tot deze conclusie 

komen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden in twee 

rapporten over de gemeentelijke verbonden partijen. Dat zijn door de gemeente 

opgerichte, zelfstandige organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren. Zowel 

Hardenberg als Coevorden doen de laatste jaren hun best om hun grip te 

vergroten. Coevorden heeft daarin meer vooruitgang geboekt dan Hardenberg. 

 

Aanleiding onderzoek 

In heel Nederland hebben gemeenten en vooral gemeenteraden moeite met de aansturing 
van verbonden partijen, ook al hebben zij die zelf opgericht. In zowel Coevorden als 
Hardenberg is het jarenlang onderwerp van gesprek. De gemeenteraad van Coevorden 
voerde samen met het College van B&W en met de ambtelijke organisatie sinds 2011 
duidelijke verbeteringen in de informatievoorziening door. Zij werken bijvoorbeeld samen 
in een Raadswerkgroep ‘Grip op regionale samenwerking’. Dit leidde nog niet tot meer 
grip. Ook in Hardenberg staat het probleem langer op de agenda, maar hier zijn minder 
concrete stappen genomen. Omdat er nog steeds ontevredenheid is in beide gemeenten 
besloten de rekenkamercommissies samen onderzoek te doen naar de sturing en controle 
op de verbonden partijen. Gezamenlijk onderzoek biedt namelijk de kans om problemen en 
oplossingen tussen beide gemeenten te vergelijken. De beide rekenkamercommissies 
stelden twee zelfstandige rapporten op. 
 
Conclusies 

De rekenkamercommissies hielden voor dit onderzoek een enquête onder de raadsleden 
van beide gemeenten. Zij zijn verrassend eensgezind in hun oordeel: in beide gemeenten 
ervaart zo’n 55% van de raadsleden weinig grip op verbonden partijen. Dit onderzoek 
concludeert, dat de raden dat gevoel terecht hebben; beide raden hebben weinig inzicht in 
‘hun’ verbonden partijen. Zij krijgen veel informatie, maar die is te weinig gericht op wat 
voor de eigen gemeente politiek gezien van belang is. 
 
Wel informatie, geen grip 

De verbeteringen in Coevorden blijken uit de resultaten: de raadsleden vinden hier in 
meerderheid dat de informatie over verbonden partijen op tijd, volledig en van belang is. 
Deze duidelijke vooruitgang in informatievoorziening heeft de Coevorder raad echter nog 
geen grip op de verbonden partijen opgeleverd. In Hardenberg zijn de meeste raadsleden 
van mening dat de informatie aan de raad slechts soms op tijd, volledig en van belang is. 
 
Oplossingen 

Beide rekenkamers concluderen dat informatie over de verbonden partijen vooral zou 
moeten gaan over de vraag of de verbonden partijen de gemeentelijke taken voor de 
inwoners en bedrijven goed uitvoeren. Kortom: met minder, maar betere informatie 
kunnen de raden beter inzicht krijgen en dus betere grip op de verbonden partijen krijgen. 
 
De gemeenteraden bespreken de rapporten op 17 oktober. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Coevorden, Roel de Boer (06 - 511 77 377, 
deboerrn0@gmail.com), of de voorzitter van de Rekenkamercommissie Hardenberg,  
Aljona Wertheim (06-30 911 811, aljona.wertheim@live.nl). 


